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Abstract 

 To study the relationship between climate and phenology of plant operated 
in pine mixed with dry dipterocarp forest permanent sample plot at Phutoei National 
Park, Suphan Buri Province, by pursue phenology change of tree, the number 565 of 
42 species, 1 time per month for 50 month bring.  The phenology data was analysed 
to correlate with rainfall, high temperature, low temperature, average temperature and 
relative humidity by chi – square test with a weighted cases method. The test by Liner 
– by – Liner association at confidence level 95 percentage 

 The result showed that the phenology of some species depends on the degree 
of temperature, relative humidity and rainfall, which the relationships are different. 
But, the most of relationships are medium level. However, only few species show the 
relationships with temperature only one.  The study indicated that the climate might 
be impacted on the reproduction of some species of forest plant and might be caused 
to change to the structure of the forest in the future. 

Keywords:  Phutoei National Park, Pine mixed with dry dipterocarp forest, Phenology, 
Climate 



บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์
ของพรรณไม้ป่าบางชนิด ด าเนินการในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ ในอุทยานแห่งชาติ
พุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยติดตามความเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น 42 ชนิด จ านวน 
565 ต้น เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 50 เดือน น าข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน 
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi – 
square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร (weighted cases) ใช้การทดสอบด้วย 
Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

 ผลการศึกษาพบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีเพียงพรรณไม้บางชนิดเท่านั้นที่ชีพลักษณ์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
เพียงอย่างเดียว การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า หากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผล
กระทบต่อการสืบพันธุ์และการด ารงชีวิตของพรรณไม้บางชนิด และท าให้โครงสร้างของป่าบริเวณนี้ใน
อนาคตเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ค ำส ำคัญ: อุทยานแห่งชาติพุเตย ป่าเต็งรังผสมสนสองใบ ชีพลักษณ์ ภูมิอากาศ 
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ 
ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาตพิุเตย จังหวัดสพุรรณบุรี                                                   1 

 

ศูนย์ศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี 

ค ำน ำ 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง            
ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น การที่อุณหภูมิ
อากาศสูงขึ้นกว่าปกตินั้น จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านกายภาพต่างๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และปริมาณน้ าฝน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทางด้านกายภาพเหล่านี้    
เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศของป่าไม้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ท าให้ระบบนิเวศของป่าไม้ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงลดระดับลง กลายเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายน้อยกว่า อาจท าให้การเกิดไฟป่า     
มีความถ่ีเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ต้นไม้มีการปรับตัวไม่ทัน ท าให้ต้นไม้ชนิดที่ส าคัญล้มตายและสูญหายไป 
และการทดแทนของกล้าไม้จึงเกิดขึ้นได้ยาก 

ในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการด ารงชีวิต   
ของพรรณไม้และการสืบพันธุ์นั้น สามารถท าได้โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของพรรณไม้
นั้นๆ การจัดท าแปลงตัวอย่างถาวรเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อชีพลักษณ์ของพรรณไม้ได้ โดยการเก็บข้อมูลการออกดอกและติดผลของพรรณไม้
ในแต่ละเดือน แล้วน ามาหาความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีพรรณไม้        
ชนิดใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้  ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์      
อย่างมากต่อการวางแผนการจัดการเพ่ือการอนุรักษ์พรรณไม้ชนิดที่มีความส าคัญที่ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติพุเตยแห่งนี้ได ้
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วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่า เต็งรังสนสองใบใน         
อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ ในแปลง
ตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุร ี

3.  ประเมินผลกระทบของโครงสร้างป่าภายหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

มิถุนายน 2553 – กรกฎาคม 2557 (รวมระยะเวลาด าเนินการ 50 เดือน) 
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กำรตรวจเอกสำร 

อุทยำนแห่งชำติพุเตย 

 อุทยานแห่งชาติพุเตยตั้งอยู่ที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระก า ป่าเขาห้วยพลู ท้องที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดิม
เป็นวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง วนอุทยานเตรียมการตะเพินคี่ และป่าไม้ข้างเคียงที่มีสภาพ
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดับที่ 85 ของประเทศไทยและเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 อุทยานแห่งชาติพุเตยมีเนื้อที่  198,422 ไร่ หรือ 317.48 ตารางกิโลเมตร มี “ยอดเขา
เทวดา” ซึ่งมีความสูง 1,123 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดทั้งในเขตอุตยา
นแห่งชาติพุเตยและในจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี , 
2554) 

 ที่ตั้งและสภำพภูมิประเทศ 

  อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย
ระหว่างเส้นละติจูดที่ 14 องศา 46 ลิปดา ถึง 15 องศา 5 ลิปดาเหนือและระหว่างเส้นลองติจูดที่ 99 
องศา 17 ลิปดา ถึง 99 องศา 33 ลิปดาตะวันออก โดยตั้งอยู่ในท้องที่ต าบลนิคมกระเสียว ต าบลห้วย
ขมิ้น ต าบลองค์พระ ต าบลวังยาวและต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ จดอ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ทิศใต้ จดอ าเภอตะเพิน ห้วยน้ าเขียว และอ่างเก็นน้ าล าตะเพิน 

  ทิศตะวันออก จดห้วยซับปลากั้ง ห้วยชะลอม และห้วยขม้ิน 

  ทิศตะวันตก จดอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

  พ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยทั่วไปมีสภาพเป็นภูเขาสลับเป็นลูกคลื่น มี
เทือกเขาสูงและสันเขาติดต่อกันหลายเทือกเขา โดยเทือกเขาพุเตยอยู่ระหว่างเขตรอยต่ออ าเภอ      
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทิศเหนือติดกับเขาไม้ตะแบก นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับเทือกเขาตะนาว
ศรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นผืนป่าตะวันตกท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พืชพรรณและสัตว์ป่า 

  สภาพพ้ืนที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตยบางส่วนผ่านการสัมปทานไม้มาก่อนและ
สภาพป่าเหล่านี้ก าลังได้รับการดูแลให้ฟ้ืนตัว แต่ยังมีพ้ืนที่อีกจ านวนมากที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืช
พรรณและสัตว์ป่า มีความหลากหลายของชนิดป่าซึ่งประกอบไปด้วย ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen 
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Forest) ป่ าดิบชื้ น  (Moist Evergreen Forest) ป่ า เบญ จพรรณ  (Mixed Deciduous Forest)        
ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) และที่โดดเด่นที่สุดคือ ป่าเต็งรังผสมสน (Pine Forest Mixed 
with Dry Diterocarp Forest) ซึ่งเป็นป่าสนสองใบธรรมชาติและถือว่าเป็นป่าสนสองใบเพียงแห่ง
เดียวในภาคกลางที่เจริญเติบโตในพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 763 เมตร มีต้นสนสองใบ 
(Pinus merkusii) ขนาดใหญ่ อายุประมาณ 200 – 300 ปี ขึ้นอยู่ไม่ต่ ากว่า 1,000 ต้น ทั้งยังมีจุดชม
วิวทิวทัศน์สภาพพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่สวยงามแห่งนี้อีกด้วย 

  อุทยานแห่งชาติพุเตยเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าคัญของล าธารหลายสาย เช่น ห้วยตะเพิน 
ห้วยองค์พระ ห้วยใหญ่ ห้วยขนุน ห้วยชลอม ห้วยขมิ้น ซึ่งไหลรวมกันเป็นแม่น้ าสายหลักของชาว
จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี อีกท้ังยังเป็นต้นน้ าเขื่อนกระเสียวและอ่างเก็บน้ าล าตะเพิน ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้อุทยานแห่งชาติพุเตยมีน้ าตกมากมายหลายแห่ง เช่น น้ าตกตะเพินคี่น้อย น้ าตกตะเพินคี่
ใหญ่ น้ าตกพุกระทิง (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 
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ภำพที่ 1  สภาพภูมิประเทศและท่ีตั้งที่ท าการอุทยานแห่งชาติพุเตย 
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 สภำพภูมิอำกำศ 

  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดผ่าน ในเดือนตุลาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
นอกจากนี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ จากทะเลจีนใต้เริ่มพัดผ่านเข้ามาช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดอืนพฤษภาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวท าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤด ู

  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อปี 1,059 มิลลิเมตร 
จ านวนฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 106.6 วัน เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด ปริมาณฝนเฉลี่ย 
260.3 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 19.4 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ส่วนเดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ เดือน
มกราคม มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 6.1 มิลลิเมตร มีวันฝนตก 0.8 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวและมีอุณหภูมิ
ต่ ามาก และพบว่าการกระจายของน้ าฝนในรอบปีไม่สม่ าเสมอ จะมีฝนตกเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ส่วนเดือนอ่ืนๆ จะมีฝนตกเพียงเล็กน้อย (ศูนย์ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 

 อุณหภูมิ 

  จังหวัดสุพรรณบุรีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ระหว่าง 24.8 – 30.6 องศาเซลเซียส 
เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ 39.9 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุดในเดือน
ธันวาคม 19.5 องศาเซลเซียส ช่วงระยะเวลาที่มีอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดแตกต่างกันมาก จะอยู่
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ จะท าให้เกิดมีหมอกปกคลุมไปทั่วในตอนเช้าของช่วงระยะเวลานี้  
(ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 

 ควำมชื้นสัมพัทธ์ 

  มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีระหว่างร้อยละ 69 – 80 ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย
ต่ าสุดในเดือนเมษายนเท่ากับร้อยละ 68 และสูงสุดในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เท่ากับร้อยละ 
80 จะเห็นได้ว่าความชื้นในอากาศในช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนจะไม่แตกต่างกันมากนัก (ศูนย์ศึกษาและ
วิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 
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ภำพที่ 2  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศค่ามาตรฐาน 30 ปี (1981 - 2010) ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยา (2557) 

 ลักษณะทำงธรณีวิทยำ 

  1.  หน่วยโครงสร้างทางธรณีวิทยา หรือโครงสร้างธรณีวิทยาเดิม เป็นหน่วย
พ้ืนผิวโลกที่มีความทนทานต่อการถูกผุพังและสลายตัว ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของสันเขา หรือแนว
ของสันเขาท่ีเกิดจากการคดโค้ง โก่งงอแบบกระทะคว่ า กระทะหงาย และแนวยุบตัวของหินโครงสร้าง 
เป็นหน่วยโครงสร้างที่มีพ้ืนที่มากท่ีสุด พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดและลักษณะของสัน
เขาที่เกิดจากการโค้งงอไปทางเดียวกันของหินโครงสร้าง (Monoclinal Ridge) เนื่องจากถูกตัดขาด
หรือบริเวณใกล้เคียงยุบตัวลงไป ตามขบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลกและใต้ผิวโลก 

  2.  บริเวณลาดเชิงเขา (Scarp Zone) หน่วยนี้มักพบถัดต่อจากส่วนตัวจากหน่วย
โครงสร้างลงมา และมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 20 ปกติมักพบร่องรอยจากการถูกกัดเซาะ
ลักษณะของร่องกว้างหรือลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหิน ปริมาณของพืชที่ขึ้นอยู่บนพ้ืนที่ นั้น ๆ ตลอดจน
ความลาดเทของพ้ืนที่ 

  3.  เขากระโดด (Inselberg) ส่วนใหญ่ลักษณะของภูเขา สูงไม่เกิน 300 เมตร ความ
ลาดชันมากกว่าร้อยละ 20 พบการกระจายอยู่ทั่วไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภออู่ทอง 
บริเวณอ าเภอด่านช้าง 

  4.  หน่วยพ้ืนที่ที่สลายตัวอยู่กับที่  เนื่ องจากขบวนการการปรับระดับ พ้ืนที่ 
(Denostation unit) ลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่น ลอนลาดถึงเนินเขา พ้ืนที่สูงสุดซึ่งเป็นภูเขาสูง
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ประมาณ 317 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งอาศัยความลาดเอียงของพ้ืนที่ สามารถแบ่งออก
ได้ดังนี ้

  - ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (Undurating to rolling) เกิดจากลักษณะ
พ้ืนที่ที่สลายตัวผุพังเพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงต่ า มีความลาดเทร้อยละ 5 – 12 มักพบทางทิศตะวันตก
และทางทิศเหนือของภูเขา เป็นบริเวณที่มีอัตราการสลายตัวผุพังสูง เนื่องจากวัตถุต้นก าเนิดดินใน
บริเวณนี้เกิดจากหินที่ง่ายต่อการสลายตัวผุพัง 

  - ลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา (Rolling to hilly) เกิดจากลักษณะพื้นที่ที่สลายตัวผุพัง
เพ่ือปรับระดับพ้ืนที่สูงต่ า มีความลาดเทระหว่างร้อยละ 12 – 20 ความรุนแรงของการถูกกัดเซาะปาน
กลางถึงรุนแรง มักพบบริเวณตอนเหนือของอ าเภอด่านช้าง พื้นที่บริเวณนี้มักพบหินที่ค่อนข้างทนทาน
ต่อการสลายตัวผุพัง 

  - หุบเขาทับถม (Valley Fill) เป็นลักษณะวัตถุที่พังทลายลงมาทับถมโดยแรงโน้ม
ถ่วงของโลก พบบริเวณด้านทิศตะวันตกของอ าเภอด่านช้าง ทอดเป็นหุบเขายาวตามแนวเหนือใต้ 
ทางด้านทิศตะวันตกมีล าห้วยกระเสียวไหลผ่าน มีลักษณะแคบลึก ความลาดเทของแนวล าน้ าเป็นไป
อย่างสม่ าเสมอตลอดแนวหุบเขา ปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างเขื่อนกั้นน้ าขึ้นในบริเวณนี้ชื่อว่า 
“เขื่อนชลประทานกระเสียว” (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 
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ภำพที่ 3  ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย 
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 ลักษณะดิน 

  จากการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
สุพรรณบุรีที่ด าเนินการส ารวจและจัดท ารายงาน โดยกองส ารวจและจ าแนกที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินที่ได้
มีการปรับปรุงข้อมูลจากแผนที่ดินเดิม พบว่ามี 33 หน่วยที่ดิน โดยรายละเอียดของข้อมูลดินและแผน
ที่แสดงขอบเขตของหน่วยแผนที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ในส่วนของแปลงที่ด าเนินการวางแผนการ
ใช้ที่ดินตามโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพ้ืนที่สูง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าประกอบด้วย 6 หน่วยแผน
ที่ดิน (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 

 ทรัพยำกรน้ ำ 

  แหล่งน้ ำธรรมชำติ ประกอบด้วยแหล่งน้ าประเภทต่างๆ ดังนี้ 

  1.1 แหล่งน้ าในอากาศ ได้แก่ น้ าฝน จัดเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญที่สุดส าหรับการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค และยังเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าต่างๆ ที่ส าคัญอีกด้วย 

  1.2 แหล่งน้ าผิวดิน ได้แก่ แม่น้ าล าคลองต่างๆ มีน้ าสายใหญ่ที่ส าคัญเป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ ห้วยกระเสียว เป็นสาขาที่ส าคัญของแม่น้ าสุพรรณบุรี เกิดจากล าน้ า
สายต่างๆ ที่ไหลมาจากใต้อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเขาพุระก า รวมทั้งเขากระทุงดินตอนใต้
ลงมา ทางน้ าเหล่านี้จะไหลมารวมกันที่ด้านตะวันตกของอ าเภอด่านช้างกลายเป็นห้วยกระสียว แล้ว
ไหลมาทางตะวันออกผ่านที่ราบลงสู่แม่น้ าสุพรรณบุรี ที่อ าเภอสามชุก เป็นล าน้ าที่มีน้ าไหลผ่านตลอด
สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค 

  1.3 แหล่งน้ าใต้ดิน ที่พบเป็นแหล่งน้ าใต้ดินชั้นหินที่พบเฉพาะแห่ง แบ่งออกตาม
ลักษณะขององค์ประกอบของชั้นหินอุ้มน้ า คือ 

  - ชั้นหินอุ้มน้ าที่ประกอบด้วยหินแปรที่มีการแบ่งชั้นดีจนถึงเลว ซึ่งได้แก่ ควอร์ตไซด์ 
(Quartzite) ฟิลไลต์ (Phyllite) ชนวน (Slate) ไมกาชีสต์ (Micaschist) ควอร์ต (Quartz) ชีสต์ 
(Schist) กับมีหินอ่อนและหินตะกอนจากภูเขาไฟอยู่บ้างหินพวกนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ได้แก่ 
ลักษณะที่โค้งงอ มีรอยเลื่อนและรอยแตกมาก แต่แนวของรอยเลื่อนและรอยแตกนี้จะไม่เชื่อมกัน 
ถึงแม้ว่าในหลายแห่งจะไม่พบน้ าใต้ดินแต่ถ้าเจาะทะลุผ่านถึงรอยแตก ก็สามารถให้น้ า ได้เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภค บริโภคได้ 

  - ชั้ น หิ น อุ้ ม น้ าที่ ป ร ะก อบ ด้ ว ย หิ น แ ก รนิ ต  (Granite) แ ก ร โน ได อ อ ไร ต์ 
(Granodiorite) ไดออไรต์ (Diorite) และหินอัคนีชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งหินไนต์ น้ าใต้ดินส่วนใหญ่ได้จาก
แนวแตกหรือแนวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราของน้ าที่ได้รับตั้งแต่น้อยมากถึง 30 แกลลอนต่อนาที บาง
บริเวณจะได้รับ 50 แกลอนต่อนาที (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 
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ภำพที่ 4  แหล่งน้ าบริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย 
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 ทรัพยำกรป่ำไม้ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ป่าอยู่เพียงแห่งเดียว คือ พื้นที่ของอ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี สภาพป่าโดยทั่วไปจะประสบกับปัญหาการบุกรุกท าลายป่าไม้เหมือนทุกจังหวัดที่มีป่าไม้ 
โดยเห็นได้จากรายงานสถิติการป่าไม้ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2526 มีพ้ืนที่ป่าไม้ 467,500 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 13.96 ของพ้ืนที่จังหวัด และในปี พ.ศ. 2538 เหลือพ้ืนที่ป่าไม้ 370,000  ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 11.05 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งอัตราลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้จากปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2531 คิดเป็น
พ้ืนที่ 97,000 ไร่ ถึงแม้รัฐบาลจะยกเลิกสัมปทานป่าไม้ในปี พ.ศ. 2531 แล้วก็ยังไม่สามารถหยุดยั้ง
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ของชาติได้และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ในอัตราที่รวดเร็วและต่อเนื่อง จึงเป็น
ปัญหาต่อการบริหารจัดการและพัฒนาของประเทศในระยะยาว (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ 
จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 

 สภำพป่ำและลักษณะพืชพรรณ 

  ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี (2554) ได้ให้ข้อมูลว่าสภาพป่า
ทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) มีเพียงบางบริเวณเท่านั้นที่เป็นป่าดิบแล้ง 
(Dry Evergreen Forest) โดยเฉพาะบริเวณใกล้ล าห้วย เนื่องจากสภาพป่าเคยผ่านการท าไม้มาก่อน 
ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2520 ถึงปี พ.ศ. 2530 กรมป่าไม้ได้ให้สัมปทานแก่บริษัทสุพรรณบุรีท าไม้ จ ากัด 
ท าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระก า ป่าเขาห้วยพลู ป่าห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งหลังจากผ่านการท าไม้แล้วท าให้สภาพป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกราษฎรในชุมชน
และราษฎรที่เป็นคนในบริษัทเข้าไปตั้งที่อยู่อาศัย และมีการบุกรุกแผ้วถาง ท าให้สภาพป่าเสื่อมโทรม 
จึงมีไม้มีค่าขึ้นอยู่ไม่มากนัก ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลได้ประกาศป่าสงวนฯ ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติพุเตย จากการส ารวจพบว่ามีการปกคลุมของสังคมพืชดังนี้ 

  1.  ป่ำเบญจพรรรณ (Mixed Deciduous Forest) 

  พบบริเวณรอบๆ หมู่บ้านในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร บริเวณต้นน้ าล าธารเหนือพ้ืนที่
ท าไร่ของชาวเขา ในระดับความสูง 350 – 600 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ป่าเบญจพรรณที่
ตรวจพบเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไผ่ขึ้นปะปน ไผ่ที่พบมี ไผ่ป่า (Bambusa bambos (L.) Voss) ไผ่
รวก (Thrysostachys siamensis Gamble) ไผ่ไร่ (Giganthochloa albociliata (Munro) Kurz) 
และไผ่บงเล็ก (Bambusa sp.) 

  ไม้ชั้นบนที่ส าคัญ เช่น เสลา (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) สมอภิเภก (Terminalia 
bellirica (Gaertn.) Roxb.) แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis) 
มะกอกป่า (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) ไม้ชั้นรอง และไม้ พุ่ม เช่น ขะเจ๊าะ (Millettia 
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leucantha Kurz) แสมสาร (Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby) ช้างน้าว (Ochna 
integerrima (Lour.) Merr.) เป็นต้น 

  พืชคลุมดิน เนื่องจากพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ทุกปี จึงท าให้พืชชั้นล่างเป็นพืชคลุมดินพวก
ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก และกล้าไม้ชั้นรองส่วนใหญ่ซึ่งทนร่มกว่าไม้ชั้นบน ส่วนป่าเบญจพรรณที่ไม่มีไผ่จะ
พบไม้พวกตะคร้อ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) เหมือด (Symplocos sp.) อินทนิลบก 
เป็นต้น 

  2.  ป่ำดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 

  ตรวจพบบริเวณป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเขตติดต่อพ้ืนที่ป่าของจังหวัด
กาญจนบุรีและเขตติดต่อรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ระดับความสูง 700 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล 
ขึ้นอยู่ตามล าห้วยต้นน้ าล าธาร ซึ่งมีน้ าไหลตลอดปี ซึ่งเป็นผืนป่าที่รักษาระบบนิเวศต้นน้ า คือ ล าห้วย
ตะเพิน และห้วยไกโว ซึ่งเป็นห้วยที่ส าคัญที่ส าคัญที่ชุมชนบ้านกล้วย ใช้ส าหรับอุปโภค บริโภค พันธุ์
ไม้ที่พบ คือ ยมหิน (Chukrasia tabularis A. Juss.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) 
R. Parker) 

  3.  ป่ำเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) 

  พบตามบริเวณเขาชันที่มีสภาพเป็นดินลูกรัง ระดับความสูงประมาณ 400 – 600 
เมตร ส่วนใหญ่มีสภาพแคระเกร็น พรรณไม้ที่พบ เช่น ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq.) เต็ง (Shorea obtuse Wall. ex Blume) รัง (Shorea siamensis Miq.) ประดู่
ป่ า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ค ามอกหลวง 
(Gardenia sootepensis Hutch.) ตับเต่าต้น (Diospyros ehretioides wall. ex G. Don) 

  4.  ป่ำสนเขำ (Pine forest) 

  ป่าสนเขาที่อุทยานแห่งชาติพุเตย นับได้ว่ามีความโดดเด่นและเป็นจุดสนใจของ
นักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นป่าสนเขาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติผืนใหญ่ที่สุดในภาคกลาง ขึ้นอยู่ที่
ระดับความสูง 500 – 800 เมตร และบางบริเวณได้มีพรรณไม้ในป่าเต็งรังรุกล้ าเข้ามาผสม เป็นป่าเต็ง
รังผสมสน 
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ภำพที่ 5  การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอุทยานแห่งชาติพุเตย 
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ภำพที่ 6  ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ 
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ภำพที่ 7  ระดับความสูงของพ้ืนที ่
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ภำพที่ 8  ทิศด้านลาดของพ้ืนที่ 
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ภูมิอำกำศ 

 ภูมิอากาศ (climate) ในความหมายแคบ หมายถึง “ค่าเฉลี่ยอากาศ” หรือในความหมายที่
รัดกุมมากกว่านั้น หมายถึง ค าอิบายทางสถิติในแง่ของค่าเฉลี่ยและความผันแปรของปริมาณที่
เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนจนถึงพันหรือล้านปี ช่วงระยะเวลา
ที่ใช้วัดทั่วไปคือ 30 ปีตามที่ก าหนดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ปริมาณเหล่านี้ส่วนใหญ่
มักจะหมายถึง ตัวแปรที่พ้ืนผิวโลก เช่น อุณหภูมิ หยาดน้ าฟ้า และลม ส่วนภูมิอากาศในความหมาย
กว้าง คือ สภาวะรวมถึงค าอธิบายทางสถิติของระบบภูมิอากาศ (climate system) 

 ระบบภูมิอากาศ (climate system) หมายถึง พลวัตและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก     
5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศ อุทกภาค น้ าแข็งบนโลก พ้ืนผิวโลก และชีวมณฑล พลวัตของระบบ
ภูมิอากาศได้รับการขับเคลื่อนจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ 
การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ และการดัดแปลงความสมดุลของรังสีของโลกที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (climate change) มีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบรรยากาศ (atmosphere) โลก 
โดยนอกเหนือจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ (climate variability) ตามธรรมชาติแล้ว ยัง
เป็นสิ่งที่สังเกตได้ในเวลาใกล้เคียงกัน ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
และค่าสถิติอ่ืนๆ (เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติของข้อมูลที่สูงหรือต่ าจนผิดปกติ เป็นต้น) ของ
ภูมิอากาศตามมาตราส่วนทางเวลา และทางพ้ืนที่ทั้งหมดที่มากเกินกว่าความผันผวนของสภาพอากาศ 
(weather) แต่ละอย่าง ความผันผวนอาจเป็นผลมาจากกระบวนการภายในตามธรรมชาติของระบบ
ภูมิอากาศ (climate system) หรือจากการเปลี่ยนแปลงของแรงผลักดันภายนอก (external 
forcing) ตามธรรมชาติหรือท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 

 การพยากรณ์ภูมิอากาศ (climate prediction) คือ ความพยายามที่จะคาดคะเนวิวัฒนาการ
ที่แท้จริงของภูมิอากาศในอนาคต เช่น ในช่วงฤดูกาล ระหว่างปี และในระยะยาว ซึ่งจะแตกต่างจาก
การคาดการณ์ภูมิอากาศตรงที่การคาดการณ์ภูมิอากาศเป็นการตอบสนองที่คิดค านวณไว้แล้วของ
ระบบภูมิอากาศ (climate system) ต่อการปล่อยก๊าซหรือ ภาพจ าลองความหนาแน่นของก๊าซเรือน
กระจก และละอองลอย หรือภาพจ าลองแรงปล่อยรังสี ซึ่งจะมีพ้ืนฐานจากการเลียนแบบจาก
แบบจ าลองภูมิอากาศ ดังนั้น การคาดการณ์ภูมิอากาศจึงอยู่บนสมมติฐานที่ไม่แน่นอนอย่างมากของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และเทคโนโลยีในอนาคต (คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง, 2556) 
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ชีพลักษณ์ 

 ชีพลักษณ์ (phenology) คือ วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิอากาศและปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเวลา เช่น การอพยพและการเจริญพันธุ์ของ
นก หรือแม้แต่การผลิดอกออกผลของพันธุ์พืช ซึ่งศึกษาลงในรายละเอียดของแต่ละสังคม อาทิ       
ชีพลักษณ์ของพืชแต่ละชนิดอาจเน้นลงไปถึงการออกดอก ออกผล ผลสุก และร่วงหล่นในรอบปี โดย
การบรรยายชีพลักษณ์นิยมแสดงกันในรูปของผังชีพลักษณ์ (phenological diagram) (คณะวน
ศาสตร์, 2558) 

 การศึกษาชีพลักษณ์ คือ การศึกษาการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตในข้อจ ากัดทางสิ่งแวดล้อม
หนึ่งๆ ตลอดรอบฤดูกาล ซึ่งการตอบสนองของพืชที่มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูต่างๆ จะถูกบันทึก
ไว้ เช่น ฤดูหนาวในเขตป่าร้อนชื้น ฤดูร้อนแล้ง และฤดูฝนที่มีอากาศเย็น ความชื้นและอุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลงไปรอบฤดูกาลจะมีผลอย่างมากต่อการเจริญและการสืบพันธุ์ของพืชซึ่งรวมถึงต้นไม้ด้วย 
(สตีเฟน และคณะ, 2551) 

 ลักษณะที่พันธุ์พืชเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลนับได้ว่าเป็นประโยชน์ในการจ าแนกการศึกษา 
และบรรยายสังคมพืช ระบบการจัดจ าแนกรูปชีวิตส่วนหนึ่งอาศัยการปรับตัวของพืชตามช่วงฤดูกาลนี้ 
เช่น การผลัดใบ (evergreen) การมีใบเขียวในช่วงหน้าฝนหรือผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง (rainy green or 
dry deciduous) หรือแตกใบเขียวในช่วงหน้าร้อน (summer green) และผลัดใบในหน้าหนาว 
(winter deciduous) การตอบสนองต่อฤดูกาลของพืชพบเห็นได้ทั่วทุกเขตของโลกไม่ว่าในสังคมพืช
เขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว หรือเขตแห้งแล้ง การศึกษาในขั้นรายละเอียดของแต่ละสังคมและของ
พืชแต่ละชนิดอาจเน้นลงไปถึงการออกดอก ออกผล ผลสุก และร่วงหล่น การศึกษาติดตามการผัน
แปรของชนิดพืชที่แสดงออกในรอบปีในด้านต่างๆ เรียกว่า ชีพลักษณ์ (phenology) (สุเมธ และคณะ, 
ม.ป.ป.) 
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แปลงตัวอย่ำงถำวรป่ำสนสองใบ 

 แปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพที่ 9) มีขนาดพ้ืนที่เท่ากับ 120 × 120 เมตร โดยแบ่งออกเป็นแปลงย่อย ขนาด 10 × 
10 เมตร จ านวน 144 แปลงย่อย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นลอนคลื่นทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทิศ
ตะวันตก โดยมีความลาดเทไปทางทิศตะวันตกประมาณ 25 องศา ซึ่งสามารถจัดท าแผนภาพแสดง
อย่างง่ายโดยการใช้เครื่องมือหาระดับความสูง (altitude) ดังภาพที่ 10 

จากการส ารวจพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ พบพรรณไม้ทั้งหมด 
693 ต้น จาก 42 ชนิด 34 สกุล 24 วงศ์ โดยพันธุ์ไม้ในสกุลยาง (Dipterocarpus sp.) เป็นสกุลที่มี
จ านวนต้นที่พบมากที่สุด และพบว่ายางเหียงเป็นพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญ ( IVI) มากที่สุด 
รองลงมาคือ สนสองใบ เต็ง รักป่า ประดู่ป่า และพะยอม ส่วนไม้หนุ่ม พบทั้งหมด 42 ต้น 14 ชนิด 
โดยชนิดที่พบมากที่สุด คือ เต็ง พบจ านวน 24 ต้น และกล้าไม้พบทั้งหมด 1801 ต้น 34 ชนิด ชนิดที่
พบมากที่สุดเป็นพืชในวงศ์หญ้า (Poaceae) รองลงมาเป็นกินกุ้ง พืชในวงศ์กก (Cyperaceae) และติ้ว 
(ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2554) 
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ภำพที่ 9  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างถาวรในประเทศไทยที่ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ 
ทั่วประเทศ 
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ภำพที่ 10  ที่ตั้งของแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติพุเตย    
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภำพที่ 11  ระดับความสูงต่ าของภูมิประเทศในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ 
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ภำพที่ 12  แบบจ าลองสามมิติของแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบอุทยานแห่งชาติพุเตย              
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มำ: ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี (2554) 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่มีต่อข้าวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย    
พวงผกา และคณะ (ม.ป.ป.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อลักษณะ      
ชีพลักษณ์ โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเมินลักษณะ
ผลผลิตของข้าวไทย 3 สายพันธุ์ คือ กข 10 ขาวดอกมะลิ 105 และพิษณุโลก 80 ใน 3 พ้ืนที่ทดลอง 
ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศที่เป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีผลต่อการเกิด
เมล็ดลีบของข้าว โดยเฉพาะพันธุ์ กข 10 อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง ระหว่างปี      
ค.ศ. 1999 – 2008 มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 0.36 – 0.86 องศาเซลเซียส ทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลของการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไม่มีผลเหนี่ยวน าการยืดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าว แต่มีผลท าให้ข้าว
มีอัตราการเกิดเมล็ดลีบสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวสายพันธุ์ กข 10 (26.71 – 40.71 %) 

การศึกษาการเจริญในรอบปี (phenological cycle) และการจ าแนกกวาวเครือแดง (Butea 
superba Roxb.) ด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย โดย เกษร และคณะ (2550) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโตและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกวาวเครือแดงในรอบปี
และจ าแนกความแตกต่างทางพันธุกรรมของกวาวเครือแดง ในพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยเก็บข้อมูลจากกวาวเครือแดง จ านวน 10 ต้น ทุกๆ 15 วัน ผลการศึกษาพบว่า ต้น
เดือนมิถุนายน กวาวเครือแดงมีการแตกเครือเถาและใบอ่อนสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออุณหภูมิ และ
ปริมาณน้ าฝนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 1 หน่วย จาก 32.93 องศาเซลเซียส และ 0 มิลลิเมตรต่อวัน ท าให้
เปอร์เซ็นต์การแตกเครือเถาเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 9.98 และ 12.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ใบแก่ 100 
เปอร์เซ็นต์ปลายเดือนกันยายน และผลัดใบ 100 เปอร์เซ็นต์ต้นเดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิต่ าสุด และ
ความชื้นสัมพัทธ์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 1 หน่วย จาก 20.62 องศาเซลเศียส และ 89.87 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
เปอร์เซ็นต์การผลัดใบเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 22.40 และ 5.49 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ออกดอก 100 
เปอร์เซ็นต์ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิสูงสุด และความชื้นสัมพัทธ์เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง 1 หน่วย จาก 19.02 31.91 องศาเซลเซียส และ 79.13 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เปอร์เซ็นต์การออก
ดอกเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 8.94 10.36 และ 3.83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การติดฝัก 100 เปอร์เซ็นต์ 
กลางเดือนมีนาคม อุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 1 องศาเซลเซียส จาก 30.94 องศาเซลเซียส ท า
ให้เปอร์เซ็นต์การติดฝักเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 8.31 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างทาง
พันธุกรรมด้วยวิธี RAPD จ านวน 27 ต้น จากนครราชสีมา กาฬสินธุ์ และสกลนคร โดยใช้ไพรเมอร์ 
40 ตัว ตรวจจับ DNA ได้ 693 ต าแหน่ง มีความใกล้ชิดกัน 75 – 97 เปอร์เซ็นต์ จากโครงสร้าง 
dendrograme สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ซึ่งสัมพันธ์กับแหล่งกระจายพันธุ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของ DNA 7 คู่ แต่ไม่สามารถน าลักษณะทางพฤกษศาสตร์มาแยกความ
แตกต่างของต้นได้ 

การศึกษาด้านชนิดพันธุ์และชีพลักษณ์ของพืชน้ าในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย เพ็ชรรัตน์ (2552) มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
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ส าหรับการจัดการระบบนิเวศทางน้ า ศึกษาชนิดพันธุ์โดยวิธีการวางแปลง transect line ตลอดริมฝั่ง
น้ า และวางแปลง (quadrat) ห่างทุกๆ 10 เมตร เป็นแปลงรูปวงกลมพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ติดกัน 3 
แปลง โดยวางตั้งฉากกับฝั่งน้ าลงสู่พ้ืนน้ า ส ารวจจนกระทั่งไม่พบพืชชนิดใหม่เพ่ิมอีกจึงหยุดวาง 
ท าการศึกษาชีพลักษณ์เริ่มตั้งแต่การเกิดตาดอก ดอกตูมเต็มที่ ดอกบาน กลีบดอกร่วง เริ่มติดผล 
จนถึงผลเจริญเต็มวัย ผลสุก และผลร่วง ผลการศึกษาด้านชีพลักษณ์พบว่า การออกดอกและการติด
ผลของไม้ล้มลุกมีเปอร์เซนต์สูงสุดในฤดูร้อน และการออกดอกติดผลมีความสัมพันธุ์กันในระดับสูง ( rs 
= 0.858 ; P<0.05) จากจ านวนพืชที่พบทั้งหมด สกุล Hydrobryum อาจจะได้รับผลกระทบจาก
สภาวะโลกร้อนมากที่สุดเนื่องจากระยะการเจริญเติบโตทางร่างกายด ารงชีวิตเป็นพืชใต้น้ าและระยะ
สืบพันธุ์ด ารงชีวิตเป็นพืชโผล่พ้นน้ า ดังนั้นพืชกลุ่มนี้อาจจะสูญหายเป็นกลุ่มแรกหากระดับสูงหรือต่ า
ตลอดป ี

การศึกษาแนวทางการใช้ดัชนีพืชพรรณและความชื้นของข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลาเพ่ือ
ติดตามตรวจสอบความแห้งแล้งจากสภาวะด้านชีพลักษณ์ของป่ามรสุมเขตร้อน โดย แคแสด (2553) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือตรวจวัดและหาค่าการเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของป่ามรสุมเขตร้อนซึ่งเป็น
ผลมาจากความแห้งแล้ง พ้ืนที่ศึกษาคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยและประกอบด้วยป่าหลากหลายประเภท ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากดาวเทียม
เทอร์ราระบบโมดิสมีความแยกชัดเชิงเวลาสูงจึงเหมาะส าหรับการศึกษารูปแบบเชิงพ้ืนที่และเวลาของ
สภาวะด้านชีพลักษณ์ของป่าไม้ การตรวจวัดความเปลี่ยนแปลงโดยเทคนิคผลต่างภาพดัชนีผลต่างพืช
พรรณ (NDVI) ดัชนีผลต่างความชื้น (NDWI) และดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ (EVI) ใช้ศึกษาสภาวะด้าน
ชีพลักษณ์หรือวงจรการเจริญเติบโตตามฤดูกาลของพืช ด าเนินการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ปริมาณน้ าฝนกับความเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีเหนือพ้ืนที่ การประเมินความเปลี่ยนแปลงก าหนดโดย
เทร็ชโฮลด์หรือจุดเริ่มของความเปลี่ยนแปลงจากค่าเฉลี่ย ล าดับขั้นของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก
ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลต่างภาพเป็นตัวก าหนดขนาดของความเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้บ่งบอกว่าความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะชีพลักษณ์ของพืชพรรณที่ปกคลุมที่แตกต่างกันสามารถชี้ถึงรูปแบบเชิงเวลา
และพ้ืนที่ของความแห้งแล้งได้ แสดงให้เห็นในค่า dNDVI dNDWI และ dEVI ของภาพถ่ายต่างวันที่
ครอบคลุมเหนือพ้ืนที่พืชพรรณหลากหลายประเภท ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบมี
ความไวต่อสภาวะแห้งแล้งและแสดงสภาวะชีพลักษณ์คือการทิ้งใบออกมาอย่างเด่นชัด ภาพผลต่าง 
NDVI และ EVI (dNDVI และ dEVI) บ่งบอกความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ของพืชพรรณที่ปกคลุม ค่า 
dNDVI และ dEVI ที่สูงกว่าหมายถึงระดับของความเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่า ค่า dNDWI แสดงความ
แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างพืชพรรณที่ปกคลุมกับปริมาณน้ าในพ้ืนที่ รูปแบบเชิง
พ้ืนที่และเวลาของความแห้งแล้งสามารถบอกได้จาก dNDWI ประกอบกับ dNDVI และ dEVI แทนที่
การใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือในกรณีที่ข้อมูลด้านภูมิอากาศมีไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้บางชนิดใน      
ป่าดิบชื้นภาคตะวันออก โดย ธรรมนูญ และคณะ (2557) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างชีพลักษณ์และปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้บางชนิดในแปลงตัวอย่างถาวร         
ป่าดิบชื้น ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง โดยติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืน
ต้น 17 ชนิด ที่มีค่า IVI สูงที่สุด (เฉพาะต้นที่สมบูรณ์และเคยปรากฏการติดดอกและผลมาแล้ว) เดือน
ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 19 เดือน แล้วน ามาหาความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณ
น้ าฝน โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(weighted cases) ผลการศึกษาพบว่า ชีพลักษณ์ของพรรณไม้บางชนิดขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิด มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่ชีพลักษณ์
ไม่ได้เป็นผลจากสภาพภูมิอากาศ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า หากสภาพภูมิอากาศมี        
การเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของพรรณไม้บางชนิดและจะท าให้โครงสร้างของ
ป่าในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปได้ 
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อุปกรณ์และวิธีกำร 

อุปกรณ์ 

1.  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ (data logger) 

2.  แบบบันทึกข้อมูล 

3.  คอมพิวเตอร์ 

4.  โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS 

5.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 

6.  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

6.  เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

วิธีกำร 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ด าเนินการใน
แปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ ในอุทยานแห่งชาติพุเตย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1.  กำรเก็บข้อมูล 

  ท าการติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น 42 ชนิด รวมจ านวน 565 ต้น (ตารางที่ 1) 
เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นระยะเวลา 50 เดือน โดย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น ได้แก่ การออกใบ ดอก และผล โดยก าหนด
สัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

- ใบร่วงหรือทิ้งใบ (L1) แทนด้วยหมายเลข 1 
- ใบอ่อนหรือผลิใบ (L2) แทนด้วยหมายเลข 2 
- ใบปกติ (L3) แทนด้วยหมายเลข 3 
- ดอกตูม (Fl1) แทนด้วยหมายเลข 4 
- ดอกบาน (Fl2) แทนด้วยหมายเลข 5 
- ดอกร่วง (Fl3) แทนด้วยหมายเลข 6 
- ผลอ่อน (Fr1) แทนด้วยหมายเลข 7 
- ผลแก่ (Fr2) แทนด้วยหมายเลข 8 
- ผลสุกหรือผลร่วง (Fr3) แทนด้วยหมายเลข 9 

ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นนั้นให้แทนด้วยลักษณะเพียงค่าเดียวเท่านั้น โดยแทนด้วยล าดับ  
ชีพลักษณ์ขั้นสูงสุดที่เป็นตัวแทนของต้นไม้แต่ละต้น คัดเลือกเฉพาะต้นที่สมบูรณ์และโตเต็มวัยพร้อม
ส าหรับการออกดอก ออกผล ตั้งแต่ปีแรกที่ท าการเก็บข้อมูล 
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ตำรำงท่ี 1  ชนิดพรรณไม้ที่ท าการศึกษาชีพลักษณ ์

ล ำดับที ่ ชื่อวงศ ์ ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชื่อสำมัญ 
จ ำนวนต้น
ที่ศึกษำ 

1 Irvingiaceae Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. กระบก 2 
2 Fagaceae Quercus rex Hemsl. ก่อตลับ 7 
3 Fagaceae Quercus sp. ก่อตับปูน 13 
4 Fagaceae Lithocarpus polystachyus (Wall. ex A. DC.) 

Rehder 
ก่อนก 28 

5 Fagaceae Quercus kerrii Craib ก่อแพะ 20 
6 Meliaceae Walsura trichostemon Miq กัดลิ้น 1 
7 Myrtaceae Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. 

Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens (Hance) 
J. Parn. & NicLugh. 

ก้าว 24 

8 Styraceae Styrax sp. ก ายาน 7 
9 Fabaceae Dalbergia cultrate Graham ex Benth. เก็ดด า 1 
10 Rubiaceae Pavetta ndica L. var. tomentosa (Roxb. ex 

Sm.) Hook. f. 
ข้าวสารปา่ 6 

11 Rubiaceae Weinmannia tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง 10 
12 Rubiaceae Gardenia sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 11 
13 Ericaceae Craibiodendron stellatum (Pierre) W. W. Sm. ตาฉี่เคย 1 
14 Ochnaceae Ochna integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว 10 
15 Fabaceae Dalbergia oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 3 
16 Fabaceae Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii 

(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen 
แดง 2 

17 Combretaceae Terminalia mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด 3 
18 Ebenaceae Diospyros ehretioides wall. ex G. Don ตับเต่าต้น 3 
19 Dipterocarpaceae Shorea obtuse Wall. ex Blume เต็ง 95 
20 Fabaceae Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 41 
21 Euphorbiaceae Croton robustus Kurz เปล้าเลือด 12 
22 Myrtaceae Decaspermum parviflorum (Lam.) A. J. Scott 

subsp. parviflorum 
พลองขี้ควาย 6 

23 Malvaceae Microcos tomentosa Sm. พลับพลา 1 
24 Dipterocarpaceae Shoea roxburghii G. Don พะยอม 27 
25 Burseraceae Canarium subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 2 
26 Chrysobalanaceae Parinari anamense Hance มะพอก 10 
27 Anacardiaceae Buchanania reticulate Hance มะม่วงหัวแมงวัน 7 
28 Moraceae Artocarpus laccucha Roxb. ex Buch. Ham. มะหาด 2 
29 Phyllanthaceae Antidesma sp. เม่าขน 1 
30 Dipterocarpaceae Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq ยางเหียง 13 
31 Malvaceae Colona winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง 3 
32 Anacardiaceae Gluta usitata (Wall.) Ding Hou รักป่า 52 
33 Dipterocarpaceae Shorea siamensis Miq. รัง 32 
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ตำรำงท่ี 1  (ต่อ) 

ล ำดับที ่ ชื่อวงศ ์ ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชื่อสำมัญ 
จ ำนวนต้น
ที่ศึกษำ 

34 Pinaceae Pinus merkusii Jungh. & de Vriese สนสองใบ 50 
35 Lamiaceae Vitex limonifolia Wall. ex Walp. สวองตีนเป็ด 1 
36 Celastraceae Lophopetalum duperreanum Pierre สองสลึง 1 
37 Dilleniaceae Dillenia obovate (Blume) Hoogland ส้านใหญ่ 12 
38 Pentaphylaceae Anneslea fragrans Wall. สารภีป่า 17 
39 Rubiaceae Psydrax umbellate (Wight) Bridson หว้าขีก้วาง 4 
40 Myrtaceae Syzygium sp. หว้าเขา 1 
41 Symplocaceae Symplocos racemose Roxb. เหมือดโลด 18 
42 Symplocaceae Symplocos sp. เหมือดหอม 5 

 2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  น าข้อมูลสภาพภูมิอากาศในแปลงตัวอย่างถาวรพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาที่ได้จากการ
บันทึกแบบอัตโนมัติด้วย data loger ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย  และ
ความชื้นสัมพัทธ์ ส าหรับข้อมูลปริมาณน้ าฝนใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ าฝน อุทยานแห่งชาติพุเตย
จังหวัดสุพรรณบุรี น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดอันตรภาคชั้น จ านวน 5 อันตรภาคชั้น จากนั้นน ามาหา
ความสัมพันธ์กับข้อมูลชีพลักษณ์ ด้วยโปรแกรม SPSS โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi – square 
test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร (weighted cases) ใช้การทดสอบด้วย Linear – by 
– Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) อ้างอิงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จาก ยุทธ 
(2553) 
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ผลและวิจำรณ์ 

1.  สภำพภูมิอำกำศบริเวณแปลงตัวอย่ำง 

 ผลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานอุตุนิยมวิทยา ส าหรับสถานีฝน อุทยานแห่งชาติ  
พุเตยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ 2553 จนกระทั่งถึง เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2557 เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ด าเนินการศึกษาวิจัย พบว่าอุณหภูมิอากาศสูงสุดรายปีเฉลี่ยของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ     
พุเตย ในปี พ.ศ 2553 เป็นปีที่มีอุณหภูมิอากาศสูงที่สุด ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ าสุดและเป็นปีที่มี
ปริมาณน้ าฝนมากที่สุด หลังจากนั้นปีต่อมาพบว่าอุณหภูมิอากาศลดลง และเริ่มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2012 เป็นต้นมา ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศก็เริ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ปริมาณน้ าฝนกลับลดลงและ
เริ่มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ดังภาพที่ 12 ถึง ภาพที่ 16 จะเห็นได้ว่าสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี
ค่อนข้างมีความแปรปรวนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี้จะส่งผลกระทบต่อการปรับตัว
และการด ารงชีวิตของพรรณไม้ชนิดต่างๆ 

 

ภำพที่ 13  ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ 
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ภำพที่ 14  ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ 

 

ภำพที่ 15  ข้อมูลอุณหภูมิต่ าสุดในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ 
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ภำพที่ 16  ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบ 

 

ภำพที่ 17  ข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่สถานีตรวจวัดน้ าฝน อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของพรรณไม้ได้ด าเนินการใน
แปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการ
ติดตามชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น 42 ชนิด จ านวน 565 ต้น (ตารางที่ 1) เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 50 
เดือน โดยเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ของพรรณไม้ยืนต้นทุกต้นที่ปรากฏในแปลงตัวอย่าง ซึ่งลักษณะของชีพ
ลักษณ์ที่ด าเนินการเก็บจากภาคสนาม แบ่งเป็น 9 ระยะ ได้แก่ ใบร่วง ผลิใบ ใบแก่ ดอกตูม ดอกบาน 
ดอกโรย ผลอ่อน ผลแก่ และผลสุก และในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ท าการจัดกลุ่มข้อมูลชีพลักษณ์ใหม่ให้
เหมาะสมกับจ านวนข้อมูลที่มีเป็น 3 กลุ่ม คือ ระยะของใบ ดอก และผล โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกิดดอกและผล เป็นหลัก และน ามาหาความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน อุณภูมิสูงสุด 
อุณภูมิต่ าสุด อุณภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ โดยการทดสอบไคสแควร์ (chi-square test) ด้วย
การถ่วงน้ าหนักค่าความถ่ีของตัวแปร (weighted cases) ได้ผลการศึกษาดังนี ้

2.  ชีพลักษณ์และปริมำณน้ ำฝน 

การทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(weighted cases) โดยการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จ านวน 25 ชนิด (ตารางที่ 2)  มีความสัมพันธ์กับระดับปริมาณ
น้ าฝน ได้แก่ ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) Craib) เม่าขน (Antidesma sp.) สองสลึง (L. 
duperreanum Pierre) ตาฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) เหมือดหอม (Symplocos 
sp.) ก าย าน  (Styrax sp.) ต ะแบ ก เลื อ ด  (T.  mucronata Craib & Hutch. ) ย าง เหี ย ง  (D. 
obtusifolius Teijsm. ex Miq) สารภีป่ า (A. fragrans Wall.) ค ามอกหลวง (G. sootepensis 
Hutch.) ก่อตลับ  (Q. rex Hemsl.) เปล้ าเลื อด  (C. robustus Kurz) รั ง (S. siamensis Miq.)       
ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) มะม่วงหัวแมงวัน (B. 
reticulate Hance) เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) รักป่ า (G. usitata (Wall.) Ding Hou) 
พลองขี้ควาย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) มะพอก (P. anamense 
Hance) ก้าว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens (Hance) 
J. Parn. & Niclugh.) ก่อตับปูน (Quercus sp.) ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) ประดู่ป่า (P. 
macrocarpus Kurz) และมะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณ
น้ าฝนที่ส่งผลต่อการออกดอกและผลในระดับที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 ยำบสำมหำง (C. winitii (Craib) Craib) มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 283.29 - 
377.71 มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 75.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

 เม่ำขน (Antidesma sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 
มิลลิเมตรต่อเดือน มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.4 มิลลิเมตรต่อเดือน มาก
ที่สุด และช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 71.1 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 
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 สองสลึง (L. duperreanum Pierre) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าปริมาณน้ าฝนมีผลต่อ
การร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนสูงขึ้นเป็น 94.43 - 283.28 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.019 

ตำฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าปริมาณ
น้ าฝนมีผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 มิลลิเมตร
ต่อเดือน มากที่สุด และจะติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.018 

ค ำมอกหลวง (G. sootepensis Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่ระดับ
ปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด และจะติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝน
ลดลงมาที่ 0 - 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 45.3 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 

รัง (S. siamensis Miq.) มีโอกาสติดดอกท่ีระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 มิลลิเมตร
ต่อเดือน มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เหมือดหอม (Symplocos sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 
188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน มีโอกาสติดดอกและติดผลที่ระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ยำงเหียง (D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) สำรภีป่ำ (A. fragrans Wall.) เปล้ำ
เลือด (C. robustus Kurz) สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) มะม่วงหัวแมงวัน 
(B. reticulate Hance) เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) รักป่ำ (G. usitata (Wall.) Ding 
Hou) พลองขี้ควำย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) และก่อตับ
ปูน (Quercus sp.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอก และติดผลที่ระดับปริมาณน้ าฝน 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.6 46.9 43.8 38.8 38.1 36.5 
36.0 และ 32.2 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
และ 0.002 ตามล าดับ 

เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 
188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน โอกาสติดดอกและติดผลที่ระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 37.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 
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ก ำยำน (Styrax sp.) มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 188.86 - 283.28 มิลลิเมตร
ต่อเดือน มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่ 0 - 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.55 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ตะแบกเลือด (T. mucronata Craib & Hutch.) และ ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) มีการ
ร่วงหล่นของใบ โอกาสติดดอกและติดผลที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน 
มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.10 และ 40.4 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.041 และ 0.000 ตามล าดับ 

 ก่อตลับ (Q. rex Hemsl.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 - 188.85 
มิลลิเมตรต่อเดือน มีโอกาสติดดอกและติดผลที่ระดับปริมาณน้ าฝน 188.86 - 283.28 มิลลิเมตรต่อ
เดือน มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.10 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

มะพอก (P. anamense Hance) มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 377.72 - 472.1 
มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงมาที่  0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก้ำว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens 
(Hance) J. Parn. & Niclugh.) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกท่ีระดับปริมาณน้ าฝน 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด และจะติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนสูงขึ้นเป็น 94.43 - 188.85 
มิลลิเมตรต่อเดือน โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.8 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 94.43 
- 188.85 มิลลิเมตรต่อเดือน ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการออกดอกและติดผล โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.011 

มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 
0 - 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการออกดอกและติดผล โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.035 

ประดู่ป่ำ (P. macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับปริมาณน้ าฝน 0 - 94.42 
มิลลิเมตรต่อเดือน มีโอกาสติดดอกที่ระดับปริมาณน้ าฝน 0 - 283.28 มิลลิเมตรต่อเดือน มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่อระดับปริมาณน้ าฝนลดลงเป็น 0 - 188.85 มิลลิ เมตรต่อเดือน โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 28.0 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.028 
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ตำรำงท่ี 2  ชนิดพรรณไม้ที่ระดับปริมาณน้ าฝนมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ ์

(ร้อยละ) 

ปริมำณน้ ำฝนที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(มิลลิเมตรต่อเดือน) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 

C. winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง 75.6 0 - 94.42 283.29 - 377.71 0 - 94.42 
Antidesma sp. เม่าขน 71.1 94.43 - 188.85 0 - 94.42 - 
L. duperreanum Pierre สองสลึง 67.7 - 94.43 - 188.85 94.43 - 283.28 
C. stellatum (Pierre) 
W. W. Sm 

ตาฉี่เคย 63.9 - 94.43 - 188.85 0 - 94.42 

Symplocos sp. เหมือดหอม 58.3 94.43 - 188.85 0 - 94.42 0 - 94.42 
Styrax sp. ก ายาน 48.6 0 - 94.42 188.86 - 283.28 0 - 94.42 
T. mucronata Craib & 
Hutch. 

ตะแบกเลือด 48.1 94.43 - 188.85 94.43 - 188.85 94.43 - 188.85 

D. obtusifolius Teijsm. 
ex Miq 

ยางเหียง 47.6 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 

A. fragrans Wall. สารภีป่า 46.9 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 
G. sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 45.3 94.43 - 188.85 94.43 - 188.85 0 - 94.42 
Q. rex Hemsl. ก่อตลับ 44.1 94.43 - 188.85 188.86 - 283.28 188.86 - 283.28 
C. robustus Kurz เปล้าเลือด 43.8 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 
S. siamensis Miq. รัง 42.3 0 - 94.42 94.43 - 188.85 0 - 94.42 
Q. kerrii Craib ก่อแพะ 40.4 94.43 - 188.85 94.43 - 188.85 94.43 - 188.85 
P. merkusii Jungh. & de 
Vriese 

สนสองใบ 38.8 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 

B. reticulate Hance มะม่วงหัว 
แมงวัน 

38.1 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 

S. racemose Roxb. เหมือดโลด 37.7 94.43 - 188.85 0 - 94.42 0 - 94.42 
G. usitata (Wall.) Ding 
Hou 

รักป่า 
36.5 

0 - 94.42 
0 - 94.42 0 - 94.42 

D. parviflorum (Lam.) A. 
J. Scott subsp. 
parviflorum 

พลองขี้ควาย 36.0 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 

P. anamense Hance มะพอก 33.7 0 - 94.42 377.72 - 472.1 0 - 94.42 
T. burmanica (Griff.) 
Peter G. Wilson & J. T. 
Waterh. var. rufescens 
(Hance) J. Parn. & 
NicLugh. 

ก้าว 32.8 0 - 94.42 0 - 94.42 94.43 - 188.85 

Quercus sp. ก่อตับปูน 32.2 0 - 94.42 0 - 94.42 0 - 94.42 
D. oliveri Gamble ex 
Prain 

ชิงชัน 28.6 94.43 - 188.85 - - 

P. macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 28.0 0 - 94.42 0 - 283.28 0 - 188.85 
C. subulatum 
Guillaumin 

มะกอกเกลือ้น 24.7 0 - 94.42 - - 
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 จากตารางที่ 2 ท าให้ทราบว่า ช่วงปริมาณน้ าฝนที่มีผลต่อการออกดอกและติดผลของ    
พรรณไม้มากที่สุด คือ ช่วงปริมาณน้ าฝนที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 94.42 มิลลิเมตรต่อเดือน และ   
พรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนมากที่สุดคือ ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) Craib) 
รอ งล งม าคื อ  เม่ าขน  (Antidesma sp.) สองสลึ ง  (L. duperreanum Pierre) ต าฉี่ เคย  (C. 
stellatum (Pierre) W. W. Sm) เหมือดหอม (Symplocos sp.) เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 18 และ
ภาพที่ 19 

 

ภำพที่ 18  ระดับปริมาณน้ าฝนที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ   
พรรณไม้ 
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ภำพที่ 19  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับปริมาณน้ าฝน 

3.  ชีพลักษณ์และอุณภูมิสูงสุด 

การทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(weighted cases) โดยการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จ านวน 33 ชนิด (ตารางที่ 3) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุด 
ได้ แก่  กระบก  (I. malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ก่อตลั บ  (Q. rex Hemsl.) ก่ อตั บปู น 
(Quercus sp.) ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) 
ก้ า ว  (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens (Hance) J. 
Parn. & NicLugh.) ก ายาน (Styrax sp.) เก็ดด า (D. cultrate Graham ex Benth.) ข้าวสารป่า (P. 
ndica L. var. tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.) แข้ งกวาง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) 
ช้างน้าว (O. integerrima (Lour.) Merr.) แดง (X. xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii 
(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) ตับเต่าต้น (D. ehretioides wall. ex G. Don) เต็ง (S. obtuse 
Wall. ex Blume) ประดู่ป่า (P. macrocarpus Kurz) พลับพลา (M. tomentosa Sm.) พะยอม (S. 
roxburghii G. Don) มะกอกเกลื้ อน  (C. subulatum Guillaumin) มะพอก  (P. anamense 
Hance) มะม่ วงหั วแมงวัน  (B. reticulate Hance) เม่ าขน  (Antidesma sp.) ยางเหี ย ง (D. 
obtusifolius Teijsm. ex Miq) รักป่า (G. usitata (Wall.) Ding Hou) รัง (S. siamensis Miq.)    
สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) สวองตีนเป็ด (V. limonifolia Wall. ex Walp.)    
สองสลึง (L. duperreanum Pierre) ส้านใหญ่ (D. obovate (Blume) Hoogland) สารภีป่า (A. 
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fragrans Wall. ) ห ว้ า ขี้ ก ว า ง  (P. umbellate (Wight) Bridson)  ห ว้ า เข า  (Syzygium sp. )      
เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) เหมือดหอม (Symplocos sp.) ซึ่งแต่ละชนิดมีอุณหภูมิสูงสุดที่
ส่งผลต่อการออกดอกและผลในระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

 กระบก (I. malayana Oliv. ex A. W. Benn.) และข้ำวสำรป่ำ (P. ndica L. var. 
tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 
28.67 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.8 และ 58.2 ตามล าดับ และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 ตามล าดับ 

 ก่อตลับ (Q. rex Hemsl.) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 
- 30.63 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

 ก่อตับปูน (Quercus sp.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 
องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.5 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่า
อุณหภูมิสูงสุดมีผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกและติดผลที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 
- 30.63 องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.8 และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.000 

พลับพลำ (M. tomentosa Sm.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 
- 36.54 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและติดผลที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศา
เซลเซียส มากท่ีสุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 59.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.019 

สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิ
สูงสุดมีผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกและติดผลที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 
องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.8 59.3 และ 46.1 ตามล าดับ และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.019 และ 0.000 ตามล าดับ 

ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 
32.60 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
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ตับเต่ำต้น (D. ehretioides wall. ex G. Don) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลด
ต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.6 และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.002 

มะพอก (P. anamense Hance) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีผลต่อการ
ร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.011 

สวองตีนเป็ด (V. limonifolia Wall. ex Walp.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุด
อยู่ในช่วง 32.61 - 34.57 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 
องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 

ก้ำว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens 
(Hance) J. Parn. & NicLugh.) และหว้ำขี้กวำง (P. umbellate (Wight) Bridson) มีการร่วง
หล่นของใบ การติดดอก และติดผลที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.8 และ 62.8 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
และ 0.000 ตามล าดับ 

ก ำยำน (Styrax sp.) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32.61 - 34.57 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เก็ดด ำ (D. cultrate Graham ex Benth.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 32.61 - 34.57 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการออกดอกและติดผล โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.6 35.9 และ 47.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 
0.000 ตามล าดับ 

มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 32.61 - 34.57 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการออกดอกและติดผล โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.6 35.9 และ 47.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 
0.000 ตามล าดับ 
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หว้ำเขำ (Syzygium sp.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 
องศาเซลเซียส ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการออกดอกและติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
43.6 35.9 และ 47.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 

แข้ งกวำง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) และช้ ำงน้ ำว (O. integerrima (Lour.) 
Merr.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอก และติดผลที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศา
เซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.0 และ 56.2 ตามล าดับ และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 

แ ด ง  (X. xylocarpa (Roxb.)  W.  Theob.  var.  kerrii (Craib & Hutch.)  I.  C. 
Nielsen) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32.61 - 36.54 องศาเซลเซียส มีโอกาส
ติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิ
สูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 68.3 และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

รัง (S. siamensis) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 
32.60 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 34.58 - 36.54 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 60.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เต็ง (S. obtuse Wall. ex Blume) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
30.64 - 34.57 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 32.61 - 34.57 องศา
เซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส โดย
มีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 49.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

พะยอม (S. roxburghii G. Don) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่
ในช่วง 32.61 - 34.57 องศาเซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 34.58 
- 36.54 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 56.1 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000  

ประดู่ป่ำ (P. macrocarpus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
30.64 - 36.54 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศา
เซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดลงมาอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 46.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ส้ำนใหญ่  (D. obovate (Blume) Hoogland) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุด
ลดลงมาอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 66.6 และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
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มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate Hance) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 30.64 - 
32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ยำงเหียง (D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุด
เพ่ิมขึ้นในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 51.0 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 

เหมือดหอม (Symplocos sp.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 
36.54 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 58.8 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เม่ำขน (Antidesma sp.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 
36.54 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.6 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 

รักป่ำ (G. usitata (Wall.) Ding Hou) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
32.61 - 34.57 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่อ อุณหภูมิสูงสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 26.7 - 28.66 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สองสลึง (L. duperreanum Pierre) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 
28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 34.58 - 36.54 องศา
เซลเซียส มากท่ีสุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดลดลงมาอยู่ในช่วง 30.64 - 34.57 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 67.1 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สำรภีป่ำ (A. fragrans Wall.) มีการร่วงหล่นของใบเมื่ออุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 
32.60 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 28.67 - 30.63 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 28.67 - 32.60 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 59.1 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 30.64 - 
32.60 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิสูงสุดเพ่ิมขึ้นในช่วง 34.58 - 36.54 
องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

 



การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งชีพลักษณ์และสภาพภูมิอากาศของพรรณไม้ 
ในแปลงตัวอย่างถาวรป่าเต็งรังผสมสนสองใบในอุทยานแห่งชาตพิุเตย จังหวัดสพุรรณบุรี                                                   44 

 

ศูนย์ศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี 

ตำรำงท่ี 3 ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิสูงสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิสูงสดุที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(องศำเซลเซียส) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 
I. malayana Oliv. ex A. W. Benn. กระบก 51.8 32.61 - 36.54 30.64 - 32.60 28.67 - 32.60 
Q. rex Hemsl. ก่อตลับ 47.7 32.61 - 34.57 30.64 - 32.60 28.67 - 30.63 
Quercus sp. ก่อตับปูน 36.5 28.67 - 30.63 30.64 - 32.60 28.67 - 30.63 
L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) 
Rehder 

ก่อนก 36.8 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 28.67 - 30.63 

Q. kerrii Craib ก่อแพะ 44.7 34.58 - 36.54 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 
T. burmanica (Griff.) Peter G. 
Wilson & J. T. Waterh. var. 
rufescens (Hance) J. Parn. & 
NicLugh. 

ก้าว 47.8 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 34.58 - 36.54 

Styrax sp. ก ายาน 48.9 32.61 - 34.57 32.61 - 34.57 28.67 - 30.63 
D. cultrate Graham ex Benth. เก็ดด า 43.6 34.58 - 36.54 - - 
P. ndica L. var. tomentosa (Roxb. 
ex Sm.) Hook. f. 

ข้าวสารปา่ 58.2 30.64 - 32.60 30.64 - 32.60 28.67 - 32.60 

W. tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง 56.0 34.58 - 36.54 30.64 - 32.60 30.64 - 32.60 
O. integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว 56.2 30.64 - 32.60 30.64 - 32.60 30.64 - 32.60 
X. xylocarpa (Roxb.) W. Theob. 
var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. 
Nielsen 

แดง 68.3 30.64 - 36.54 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 

D. ehretioides wall. ex G. Don ตับเต่าต้น 53.6 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 
S. obtuse Wall. ex Blume เต็ง 49.3 32.61 - 34.57 32.61 - 34.57 34.58 - 36.54 
P. macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 46.7 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 30.64 - 32.60 
M. tomentosa Sm. พลับพลา 59.3 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 28.67 - 30.63 
S. roxburghii G. Don พะยอม 56.1 30.64 - 32.60 32.61 - 34.57 34.58 - 36.54 
C. subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 35.9 30.64 - 32.60 - - 
P. anamense Hance มะพอก 43.2 28.67 - 30.63 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 
B. reticulate Hance มะม่วง 

หัวแมงวัน 
52.3 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 30.64 - 32.60 

Antidesma sp. เม่าขน 57.6 30.64 - 34.57 30.64 - 32.60 - 
D. obtusifolius Teijsm. ex Miq ยางเหียง 51.0 32.61 - 34.57 28.67 - 30.63 30.64 - 32.60 
G. usitata (Wall.) รักป่า 67.7 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 26.7 - 28.66 
S. siamensis Miq. รัง 60.3 30.64 - 32.60 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 
P. merkusii Jungh. & de Vriese สนสองใบ 46.1 28.67 - 30.63 28.67 - 30.63 28.67 - 30.63 
V. limonifolia Wall. ex Walp. สวองตีนเป็ด 60.3 30.64 - 36.54 34.58 - 36.54 28.67 - 30.63 
L. duperreanum Pierre สองสลึง 67.1 - 34.58 - 36.54 30.64 - 34.57 
D. obovate (Blume) Hoogland ส้านใหญ่ 66.6 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 30.64 - 32.60 
A. fragrans Wall. สารภีป่า 59.1 32.61 - 34.57 28.67 - 30.63 28.67 - 32.60 
P. umbellate (Wight) Bridson หว้าขีก้วาง 62.8 - 34.58 - 36.54 34.58 - 36.54 
Syzygium sp. หว้าเขา 47.3 - - - 
S. racemose Roxb. เหมือดโลด 50.2 34.58 - 36.54 30.64 - 32.60 34.58 - 36.54 
Symplocos sp. เหมือดหอม 58.8 32.61 - 34.57 28.67 - 32.60 30.64 - 32.60 
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 จากตารางที่ 3 ท าให้ทราบว่า ช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ และการออก
ดอกของพรรณไม้มากที่สุดคือ ช่วงที่อุณหภูมิสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 30.64 – 32.60 องศาเซลเซียส 
และช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการติดผลของพรรณไม้มากที่สุดคือ ช่วงที่ อุณหภูมิสูงสุดมี             
ค่าอยู่ระหว่าง 28.67 – 30.63 องศาเซลเซียส และพรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงสุด       
มากท่ีสุดคือ แดง (X. xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) 
รองลงมาคือ รักป่ า (G. usitata (Wall.)) สองสลึง (L. duperreanum Pierre) ส้านใหญ่  (D. 
obovate (Blume) Hoogland) หว้าขี้กวาง (P. umbellate (Wight) Bridson) เป็นต้น ดังแสดงใน
ภาพที่ 20 และภาพท่ี 21 

 

ภำพที่ 20  ระดับอุณหภูมิสูงสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ     
พรรณไม้ 
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ภำพที่ 21  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิสูงสุด 

4.  ชีพลักษณ์และอุณหภูมิต่ ำสุด 

การทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(weighted cases) โดยการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จ านวน 35 ชนิด (ตารางที่ 4) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ าสุด 
ได้ แก่  กระบก (I. malayana Oliv. ex A. W. Benn.) ก่ อตลับ  (Q. rex Hemsl.) ก่ อตั บปู น 
(Quercus sp.) ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) 
กัดลิ้น (W. trichostemon Miq) ก้าว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. 
var. rufescens (Hance) J. Parn. & NicLugh.) ก ายาน (Styrax sp.) ข้าวสารป่า (P. ndica L. var. 
tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.) ค ามอกหลวง (G. sootepensis Hutch.) ตาฉี่ เคย (C. 
stellatum (Pierre) W. W. Sm.) ช้างน้ าว (O. integerrima (Lour.) Merr.) ชิงชัน (D. oliveri 
Gamble ex Prain) เต็ง (S. obtuse Wall. ex Blume) ประดู่ป่า (P. macrocarpus Kurz) เปล้า
เลื อ ด  (C.  robustus Kurz)  พ ล อ ง ขี้ ค ว า ย  (D.  parviflorum (Lam. )  A.  J.  Scott subsp. 
parviflorum) พะยอม (S. roxburghii G. Don) มะกอกเกลื้ อน (C. subulatum Guillaumin)      
มะพอก (P. anamense Hance) มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate Hance) มะหาด (A. laccucha 
Roxb. ex Buch. Ham.) เม่าขน (Antidesma sp.) ยางเหียง (D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) 
ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) Craib) รักป่า (G. usitata (Wall.) Ding Hou) รัง (S. siamensis 
Miq.) สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) สวองตีนเป็ด (V. limonifolia Wall. ex 
Walp.) สองสลึง (L. duperreanum Pierre) ส้านใหญ่ (D. obovate (Blume) Hoogland) สารภี
ป่า (A. fragrans Wall.) หว้าขี้กวาง (P. umbellate (Wight) Bridson) เหมือดโลด (S. racemose 
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Roxb.) เหมือดหอม (Symplocos sp.) ซ่ึงแต่ละชนิดมีอุณหภูมิต่ าสุดที่ส่งผลต่อการออกดอกและผล
ในระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

กระบก (I. malayana Oliv. ex A. W. Benn.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 
องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก่อตลับ (Q. rex Hemsl.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 องศา
เซลเซียส โอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก ำยำน (Styrax sp.) และ ข้ำวสำรป่ำ (P. ndica L. var. tomentosa (Roxb. ex 
Sm.) Hook. f.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติด
ดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.4 และ 49.4 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.015 และ 0.000 
ตามล าดับ 

ค ำมอกหลวง (G. sootepensis Hutch.) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิต่ าสุดมี
ผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 
องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.7 และมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000 

มะพอก (P. anamense Hance) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 
องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส 
มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 

ก่อตับปูน (Quercus sp.) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิต่ าสุดมีผลต่อการร่วงหล่น
ของใบ มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 32.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 

ก้ำว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens 
(Hance) J. Parn. & NicLugh.) และ ช้ำงน้ำว (O. integerrima (Lour.) Merr.) มีการร่วง
หล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิ
ต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.4 
และ 44.3 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 และ 0.000 ตามล าดับ 
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ยำงเหียง (D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 
องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000  

รัง (S. siamensis Miq.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 21.84 - 25.55 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส      
มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 ตามล าดับ 

สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส โอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 
องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เหมือดหอม (Symplocos sp.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอก และออกผลที่อุณหภูมิ
ต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.5 
และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) ตำฉี่ เคย (C. stellatum 
(Pierre) W. W. Sm.) ยำบสำมหำง (C. winitii (Craib) Craib) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุด
อยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดลดต่ าลงมาอยู่
ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.1 64.7 และ 54.2 
ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 0.028 ตามล าดับ 

สวองตีนเป็ด (V. limonifolia Wall. ex Walp.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดลดต่ าลงมาอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 63.5 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก่อแพะ (Q. kerrii Craib) ประดู่ ป่ ำ (P. macrocarpus Kurz) และ  กั ดลิ้ น  (W. 
trichostemon Miq) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส มีโอกาส
ติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิ
ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 33.6 
38.4 และ 56.7 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 

หว้ำขี้กวำง (P. umbellate (Wight) Bridson) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
30.64 - 32.60 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000  

เต็ ง  (S.  obtuse Wall.  ex Blume)  แ ล ะ  ส้ ำ น ใ ห ญ่  (D.  obovate (Blume) 
Hoogland) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศา
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เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 26.1 และ 46.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 
0.000 ตามล าดับ 

ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) 
ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการร่วงหล่นของใบ การออกดอกและติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 51.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 
18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส การออกดอกและติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 24.9 และ
มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.001 

เปล้ำเลือด (C. robustus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 
องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส 
มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.0 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

พลองขี้ควำย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) มีการร่วง
หล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 
21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 25.56-
29.27 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 62.5 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

พะยอม (S. roxburghii G. Don) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 14.40 - 
18.11 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 18.12 - 
21.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000  

มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate Hance) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 14.40 - 
21.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

มะหำด (A. laccucha Roxb. ex Buch. Ham.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด
18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบช่วงการออกดอกแต่พบว่าจะติดผลเมื่อ
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 14.40 - 18.11 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.5 และ
มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.022 

เม่ำขน (Antidesma sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิต่ าสุด 14.40 - 21.83 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 21.84 - 25.55 องศาเซลเซียส มากที่สุด และ
ช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบการติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 76.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.000 

รักป่ำ (G. usitata (Wall.) Ding Hou) ในช่วงที่ท าการศึกษาพบว่าอุณหภูมิต่ าสุดไม่มีผล
ต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส   
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มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดลดลงมาที่  10.68 - 14.39 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สองสลึง (L. duperreanum Pierre) มีการร่วงหล่นของใบที่ อุณหภูมิต่ าสุด 14.40 - 
18.11 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 18.12 - 25.55 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สำรภีป่ำ (A. fragrans Wall.) มีการร่วงหล่นของใบ และการติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่
ในช่วง 18.12 - 21.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดลดลงมาอยู่ในช่วง 
14.40 - 21.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 44.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วง 10.68 - 
14.39 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิต่ าสุดเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในช่วง 18.12 - 
21.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.002 

ตำรำงท่ี 4  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิต่ าสุดมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อวิทยำศำสตร ์
ชนิดพรรณ

ไม้ 
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ ำสุดที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(องศำเซลเซียส) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 
I. malayana Oliv. ex A. W. 
Benn. 

กระบก 48.3 14.40 - 21.83 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 

Q. rex Hemsl. ก่อตลับ 33.9 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 
Quercus sp. ก่อตับปูน 32.6 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 
L. polystachyus (Wall. ex A. 
DC.) Rehder 

ก่อนก 40.1 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 18.12 - 21.83 

Q. kerrii Craib ก่อแพะ 33.6 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
W. trichostemon Miq กัดลิ้น 56.7 - 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
T. burmanica (Griff.) Peter G. 
Wilson & J. T. Waterh. var. 
rufescens (Hance) J. Parn. & 
NicLugh. 

ก้าว 38.4 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 

Styrax sp. ก ายาน 39.4 14.40 - 18.11 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 
P. ndica L. var. tomentosa 
(Roxb. ex Sm.) Hook. f. 

ข้าวสารปา่ 49.4 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 

G. sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 36.7 30.64 - 32.60 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 
C. stellatum (Pierre) W. W. Sm. ตาฉี่เคย 64.7 - 21.84 - 25.55 18.12 - 21.83 
O. integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว 44.3 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 
D. oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 51.4 18.12 - 21.83 - - 
S. obtuse Wall. ex Blume เต็ง 26.1 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
P. macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 38.4 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
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ตำรำงท่ี 4  (ต่อ) 

ชื่อวิทยำศำสตร ์
ชนิดพรรณ

ไม้ 
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ ำสุดที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(องศำเซลเซียส) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 
C. robustus Kurz เปล้าเลือด 50.0 14.40 - 18.11 14.40 - 18.11 14.40 - 18.11 
D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott 
subsp. parviflorum 

พลองขี้ควาย 62.5 30.64 - 32.60 21.84 - 25.55 25.56 - 29.27 

S. roxburghii G. Don พะยอม 44.6 18.12 - 21.83 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 
C. subulatum Guillaumin มะกอก

เกลื้อน 
24.9 18.12 - 21.83 - - 

P. anamense Hance มะพอก 41.4 14.40 - 21.83 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 
B. reticulate Hance มะม่วงหัว

แมงวัน 
44.6 18.12 - 21.83 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 

A. laccucha Roxb. ex Buch. 
Ham. 

มะหาด 42.5 18.12 - 21.83 - 14.40 - 18.11 

Antidesma sp. เม่าขน 76.3 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 - 
D. obtusifolius Teijsm. ex Miq ยางเหียง 52.2 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 
C. winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง 54.2 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 18.12 - 21.83 
G. usitata (Wall.) รักป่า 61.7 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 10.68 - 14.39 
S. siamensis Miq. รัง 38.3 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 
P. merkusii Jungh. & de Vriese สนสองใบ 41.4 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 
V. limonifolia Wall. ex Walp. สวองตีนเป็ด 63.5 21.84 - 25.55 21.84 - 25.55 18.12 - 21.83 
L. duperreanum Pierre สองสลึง 55.2 - 18.12 - 21.83 18.12 - 25.55 
D. obovate (Blume) Hoogland ส้านใหญ่ 46.2 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
A. fragrans Wall. สารภีป่า 49.9 14.40 - 18.11 18.12 - 21.83 14.40 - 21.83 
P. umbellate (Wight) Bridson หว้าขีก้วาง 48.2 - 18.12 - 21.83 21.84 - 25.55 
S. racemose Roxb. เหมือดโลด 50.3 18.12 - 21.83 10.68 - 14.39 18.12 - 21.83 
Symplocos sp. เหมือดหอม 63.5 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 18.12 - 21.83 

จากตารางที่ 4 ท าให้ทราบว่า ช่วงอุณหภูมิต่ าสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก
และติดผลของพรรณไม้มากที่สุดคือ ช่วงที่ อุณหภูมิสูงสุดมีค่าอยู่ระหว่าง 18.12 – 21.83 องศา
เซลเซียส และพรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิต่ าสุดมากที่สุดคือ เม่าขน (Antidesma sp.) 
รองลงมาคือ ตาฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) สวองตีนเป็ด (V. limonifolia Wall. ex 
Walp.) เหมือดหอม (Symplocos sp.) พลองขี้ควาย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. 
parviflorum) เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 22 และภาพท่ี 23 
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ภำพที่ 22  ระดับอุณหภูมิต่ าสุดที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ   
พรรณไม้ 

 

ภำพที่ 23  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิต่ าสุด 
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5.  ชีพลักษณ์กับอุณหภูมิเฉลี่ย 

 การทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัว
แปร (weighted cases) โดยการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จ านวน 33 ชนิด (ตารางที่ 5) ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ
เฉลี่ย ได้แก่ ก่อตลับ (Q. rex Hemsl.) ก่อตับปูน (Quercus sp.) ก่อนก (L. polystachyus (Wall. 
ex A. DC.) Rehder) กัดลิ้ น  (W. trichostemon Miq) ก้ าว  (T. burmanica (Griff.) Peter G. 
Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens (Hance) J. Parn. & NicLugh.) ก ายาน (Styrax sp.) 
เก็ดด า (D. cultrate Graham ex Benth.) ข้าวสารป่า (P. ndica L. var. tomentosa (Roxb. ex 
Sm.) Hook. f.) แข้งกวาง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) ค ามอกหลวง (G. sootepensis Hutch.)     
ตาฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) ช้างน้าว (O. integerrima (Lour.) Merr.) ชิงชัน (D. 
oliveri Gamble ex Prain)  แ ด ง  (X.  xylocarpa (Roxb. )  W.  Theob.  var.  kerrii (Craib & 
Hutch. ) I.  C.  Nielsen) ต ะ แ บ ก เลื อ ด  (T. mucronata Craib & Hutch. ) ตั บ เต่ า ต้ น  (D. 
ehretioides wall. ex G. Don) เต็ง (S. obtuse Wall. ex Blume) ประดู่ป่า (P. macrocarpus 
Kurz) เปล้าเลือด (C. robustus Kurz) พลองขี้ควาย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. 
parviflorum) พะยอม (S. roxburghii G. Don) มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate Hance) ยางเหียง 
(D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) Craib) รักป่า (G. usitata 
(Wall.) Ding Hou) รั ง  (S. siamensis Miq.) สน สองใบ  (P. merkusii Jungh. & de Vriese)      
สองสลึ ง (L. duperreanum Pierre) ส้ าน ใหญ่  (D. obovate (Blume) Hoogland) สารภีป่ า       
(A. fragrans Wall.) หว้าขี้ กวาง (P. umbellate (Wight) Bridson) หว้าเขา (Syzygium sp.)        
เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) ซึ่งแต่ละชนิดมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ส่งผลต่อการออกดอกและผลใน
ระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

ก่อตลับ (Q. rex Hemsl.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.46 - 25.83 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 36.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.038  

ค ำมอกหลวง (G. sootepensis Hutch.) พะยอม (S. roxburghii G. Don) และ     
ยำบสำมหำง (C. winitii (Craib) Craib) มีการร่วงหล่นของใบ ติดดอก และออกผลที่อุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.2 42.5 
และ 53.6 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 0.000 และ 0.001 ตามล าดับ 

 ก่อตับปูน (Quercus sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกและออกผลที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 38.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.037 

ยำงเหียง (D. obtusifolius Teijsm. ex Miq) และสนสองใบ (P. merkusii Jungh. & 
de Vriese) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอก และออกผลที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 
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องศาเซลเซียส มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.5 และ 34.5 ตามล าดับ และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 

ก่ อ น ก  (L.  polystachyus (Wall.  ex A.  DC. )  Rehder)  แ ล ะ ตั บ เต่ ำ ต้ น  (D. 
ehretioides wall. ex G. Don) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดลงอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศา
เซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.3 และ 43.6 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.000 และ 0.031 ตามล าดับ 

ตำฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) มีการร่วงหล่นของใบที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 
25.84 - 28.21 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดลงอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 61.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

กัดลิ้น (W. trichostemon Miq) ในช่วงที่ท าการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยไม่มีผลต่อการ
ร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 30.58 องศาเซลเซียส มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 61.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก้ำว (T. burmanica (Griff.) Peter G. Wilson & J. T. Waterh. var. rufescens 
(Hance) J. Parn. & NicLugh.) มีการร่วงหล่นของใบที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.08 – 23.45 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะ
ติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 41.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

แ ด ง  (X.  xylocarpa (Roxb.)  W.  Theob.  var.  kerrii (Craib & Hutch.)  I.  C. 
Nielsen) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.08 - 25.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิม
ขึ้นอยู่ในช่วง 28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 57.8 ตามล าดับ และ
มีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000  

ก ำยำน (Styrax sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 21.08 - 23.45 องศาเซลเซียส 
มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่อ
อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงมาอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
44.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ประดู่ป่ำ (P. macrocarpus Kurz) ในช่วงที่ท าการศึกษาพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยไม่มีผลต่อ
การร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดลงมาอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
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ส้ำนใหญ่ (D. obovate (Blume) Hoogland) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดลงมาอยู่ในช่วง 
25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000  

เก็ดด ำ (D. cultrate Graham ex Benth.) ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) 
และหว้ำเขำ (Syzygium sp.) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อการร่วงหล่นของ
ใบ การออกดอก และออกผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.2 และ 27.9 ตามล าดับ และมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.047 และ 0.000 ตามล าดับ 

หว้ำเขำ (Syzygium sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.46 - 25.83 องศา
เซลเซียส ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อการออกดอก และออกผล โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 47.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ข้ำวสำรป่ำ (P. ndica L. var. tomentosa (Roxb. ex Sm.) Hook. f.) มีโอกาสติด
ดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 30.58 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่อ
อุณหภูมิเฉลี่ยลดต่ าลงอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 
56.2 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

แข้งกวำง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) มีโอกาสติดดอกท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.08 - 
23.45 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 25.84 - 
28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ช้ำงน้ำว (O. integerrima (Lour.) Merr.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.46 - 
25.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดต่ าลงอยู่ในช่วง 23.46 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ตะแบกเลือด (T. mucronata Craib & Hutch.) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 
25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 43.5 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 

เต็ง (S. obtuse Wall. ex Blume) มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 
28.20 องศาเซลเซียส มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 28.21 - 
30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 35.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

พลองขี้ควำย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) มีการร่วง
หล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 28.21 - 
30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 52.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.029 
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เปล้ำเลือด (C. robustus Kurz) ในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อการ
ร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ ในช่วง 21.08 - 23.45 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 53.1 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สำรภีป่ำ (A. fragrans Wall.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะ
ติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 21.08 - 23.45 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 63.8 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate Hance) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 
28.20 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.08 - 28.20 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่อ อุณหภูมิ เฉลี่ยอยู่ ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 50.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.005 

รักป่ำ (G. usitata (Wall.) Ding Hou) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 
28.21 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดต่ าลงอยู่ในช่วง 18.70 - 21.07 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.8 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

รัง (S. siamensis Miq.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 องศา
เซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 23.46 - 25.83 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะ
ติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 28.21 - 30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่
ร้อยละ 52.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

สองสลึง (L. duperreanum Pierre) มีการร่วงหล่นของใบที่ อุณหภูมิเฉลี่ย  21.08 - 
23.45 องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในช่วง 23.46 - 30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 64.0 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

หว้ำขี้กวำง (P. umbellate (Wight) Bridson) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 25.84 - 28.20 องศาเซลเซียส มากที่สุด และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิม
ขึ้นอยู่ในช่วง 25.84 - 30.58 องศาเซลเซียส โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 55.3 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 

เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) มีการร่วงหล่นของใบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 25.84 - 28.20 
องศาเซลเซียส มีโอกาสติดดอกที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 21.08 - 23.45 องศาเซลเซียส มากที่สุด 
และจะติดผลเมื่ออุณหภูมิ เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ ในช่วง 23.46 - 28.20 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 48.3 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
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ตำรำงท่ี 5  ชนิดพรรณไม้ที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ ำสุดที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(องศำเซลเซียส) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 
Q. rex Hemsl. ก่อตลับ 36.9 25.84 - 28.21 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 
Quercus sp. ก่อตับปูน 38.6 21.08 - 23.45 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 
L. polystachyus (Wall. ex A. 
DC.) Rehder 

ก่อนก 
34.3 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 

W. trichostemon Miq กัดลิ้น 61.9 - 23.46 - 30.58 25.84 - 28.20 
Q. rex Hemsl. ก่อตลับ 36.9 25.84 - 28.21 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 
T. burmanica (Griff.) Peter G. 
Wilson & J. T. Waterh. var. 
rufescens (Hance) J. Parn. & 
NicLugh. 

ก้าว 41.4 25.84 - 28.20 21.08 - 23.45 28.21 - 30.58 

Styrax sp. ก ายาน 44.4 25.84 - 28.20 28.21 - 30.58 25.84 - 28.20 
D. cultrate Graham ex Benth. เก็ดด า 35.2 25.84 - 28.20 - - 
P. ndica L. var. tomentosa 
(Roxb. ex Sm.) Hook. f. 

ข้าวสารปา่ 56.2 25.84 - 28.20 25.84 - 30.58 25.84 - 28.20 

W. tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง 55.9 25.84 - 28.20 21.08 - 23.45 25.84 - 28.20 
G. sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 47.2 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 
C. stellatum (Pierre) W. W. 
Sm. 

ตาฉี่เคย 
61.7 - 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 

O. integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว 52.6 23.46 - 25.83 25.84 - 28.20 23.46 - 28.20 
D. oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 27.9 23.46 - 25.83 - - 
X. xylocarpa (Roxb.) W. 
Theob. var. kerrii (Craib & 
Hutch.) I. C. Nielsen 

แดง 
57.8 25.84 - 28.20 21.08 - 25.83 28.21 - 30.58 

T. mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด 43.5 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 25.84 - 28.20 
D. ehretioides wall. ex G. Don ตับเต่าต้น 43.6 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 
S. obtuse Wall. ex Blume เต็ง 35.6 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 28.21 - 30.58 
P. macrocarpus Kurz ประดู่ป่า 34.2 23.46 - 25.83 28.21 - 30.58 25.84 - 28.20 
C. robustus Kurz เปล้าเลือด 53.1 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 21.08 - 23.45 
D. parviflorum (Lam.) A. J. 
Scott subsp. parviflorum 

พลองขี้ควาย 52.9 21.08 - 23.45 25.84 - 28.20 28.21 - 30.58 

S. roxburghii G. Don พะยอม 42.5 23.46 - 25.83 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 
B. reticulate Hance มะม่วง 

หัวแมงวัน 
50.7 25.84 - 28.20 21.08 - 28.20 23.46 - 25.83 

D. obtusifolius Teijsm. ex Miq ยางเหียง 52.5 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 
C. winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง 53.6 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 25.84 - 28.20 
G. usitata (Wall.) รักป่า 64.8 25.84 - 28.20 23.46 - 25.83 18.70 - 21.07 
S. siamensis Miq. รัง 52.6 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 28.21 - 30.58 
P. merkusii Jungh. & de Vriese สนสองใบ 34.5 21.08 - 23.45 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 
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ตำรำงท่ี 5  (ต่อ) 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

อุณหภูมิต่ ำสุดที่มีผลต่อชีพลักษณ์ 
(องศำเซลเซียส) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 
L. duperreanum Pierre สองสลึง 64.0 - 25.84 - 28.20 23.46 - 30.58 
D. obovate (Blume) Hoogland ส้านใหญ่ 53.4 23.46 - 25.83 28.21 - 30.58 25.84 - 28.20 
A. fragrans Wall. สารภีป่า 63.8 23.46 - 25.83 23.46 - 25.83 21.08 - 23.45 
P. umbellate (Wight) Bridson หว้าขีก้วาง 55.3 - 25.84 - 28.20 25.84 - 30.58 
Syzygium sp. หว้าเขา 47.3 - - - 
S. racemose Roxb เหมือดโลด 48.3 25.84 - 28.20 21.08 - 23.45 23.46 - 28.20 

จากตารางที่ 5 ท าให้ทราบว่า ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก
และติดผลของพรรณไม้มากที่สุดคือ ช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง 25.84 – 28.20 องศา
เซลเซียส และพรรณไม้ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ยมากที่สุดคือ รักป่า (G. usitata (Wall.)) 
รองลงมาคือ สองสลึง (L. duperreanum Pierre) สารภีป่ า (A. fragrans Wall.) กัดลิ้น  (W. 
trichostemon Miq) ตาฉี่เคย(C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 24 
และภาพท่ี 25 

 

ภำพที่ 24  ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ   
พรรณไม้ 
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ภำพที่ 25  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับอุณหภูมิเฉลี่ย 

6.  ชีพลักษณ์กับควำมชื้นสัมพัทธ์ 

การทดสอบไคสแควร์ (chi – square test) ด้วยการถ่วงน้ าหนักค่าความถี่ของตัวแปร 
(weighted cases) โดยการทดสอบด้วย Linear – by – Linear association ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% (p<0.05) พบว่า มีพรรณไม้จ านวน 24 ชนิด (ตารางที่ 6) ที่มีความสัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ 
ได้แก่ ก่อตับปูน (Quercus sp.) ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) กัดลิ้น (W. 
trichostemon Miq) แข้ งกวาง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) ค ามอกหลวง (G. sootepensis 
Hutch.) ตาฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) ช้างน้าว (O. integerrima (Lour.) Merr.) 
ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) แดง (X. xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib 
& Hutch.) I. C. Nielsen) เต็ ง (S. obtuse Wall. ex Blume) เปล้ าเลือด (C. robustus Kurz) 
พลองขี้ควาย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) พะยอม (S. roxburghii 
G. Don) มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) Craib) รัก
ป่า (G. usitata (Wall.) Ding Hou) รัง (S. siamensis Miq.) สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de 
Vriese) สองสลึง (L. duperreanum Pierre) ส้านใหญ่ (D. obovate (Blume) Hoogland) สารภี
ป่า (A. fragrans Wall.) หว้าขี้กวาง (P. umbellate (Wight) Bridson) หว้าเขา (Syzygium sp.) 
เหมือดโลด (S. racemose Roxb.) ซึ่งแต่ละชนิดมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ส่งผลต่อการออกดอกและผลใน
ระดับท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 
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ก่อตับปูน (Quercus sp.) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอก และออกผลที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 87.65 - 90.25 มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 39.5 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 

ช้ำงน้ำว (O. integerrima (Lour.) Merr.a) และพะยอม (S. roxburghii G. Don) มี
การร่วงหล่นของใบ การติดดอก และออกผลที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มาก
ที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 42.5 และ 38.8 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 
และ 0.001 ตามล าดับ 

เปล้ำเลือด (C. robustus Kurz) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 
87.65 - 90.25 มีโอกาสติดดอกและออกผลที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มากท่ีสุด 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 40.0 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ก่อนก (L. polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 87.65 - 
90.25 มากที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นเป็นร้อยละ 90.26 - 92.86 โดยมีระดับ
ความสัมพันธ์ร้อยละ 36.9 และมีระดับนัยส าคัญที ่0.000 

กัดลิ้น (W. trichostemon Miq) ในช่วงที่ท าการศึกษาพบว่าระดับความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีผล
ต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกทีร่ะดับความชื้นสัมพัทธ์รอ้ยละ 87.65 - 95.47 มากท่ีสุด และ
จะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90.26 - 92.86 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 57.2 และมี
ระดับนัยส าคัญที ่0.002 

แข้งกวำง (W. tinctoria (Roxb.) DC.) และ รักป่ำ (G. usitata (Wall.) Ding Hou) มี
การร่วงหล่นของใบ การติดดอก และติดผลที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์รอ้ยละ 92.87 - 95.47 มากที่สุด 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 41.1 และ 36.8 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 
0.001 ตามล าดับ 

ค ำมอกหลวง (G. sootepensis Hutch.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 87.65 - 90.25 มีโอกาสติดดอกและออกผลที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90.26 - 92.86 
มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 36.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ตำฉี่เคย (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 87.65 - 90.25 มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 52.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.025 

ชิงชัน (D. oliveri Gamble ex Prain) มะกอกเกลื้อน (C. subulatum Guillaumin) 
มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 และในช่วงที่ท าการศึกษาไม่
พบว่าระดับความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการออกดอกและติดผล โดยมีระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 34.8 
และ 22.5 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.023 ตามล าดับ 
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หว้ำเขำ (Syzygium sp.) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 87.65 - 
90.25 และในช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าระดับความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการออกดอกและติดผล โดยมี
ระดับความสัมพันธ์ที่ร้อยละ 41.4 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

แ ด ง  (X.  xylocarpa (Roxb.)  W.  Theob.  var.  kerrii (Craib & Hutch.)  I.  C. 
Nielsen) มีการร่วงหล่นของใบ และติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมาที่ร้อยละ 87.65 - 90.25 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ร้อยละ 52.0 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

รัง (S. siamensis Miq.) และเหมือดโลด (S. racemose Roxb.) ช่วงที่ท าการศึกษาไม่
พบว่าระดับความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์    
รอ้ยละ 92.87 - 95.47 มากที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมาที่ร้อยละ 87.65 - 90.25 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 36.2 และ 31.9 ตามล าดับ และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 
0.000 ตามล าดับ 

เต็ง (T. burmanica) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 
มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 87.65-90.25 มากที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้น
สัมพัทธ์ลดลงมาทีร่้อยละ 87.65-90.25 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 35.9 และมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.000 

พลองขี้ควำย (D. parviflorum (Lam.) A. J. Scott subsp. parviflorum) มีการร่วง
หล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 90.26 - 92.86 มากที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมาที่ร้อยละ 87.65 - 90.25 
โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 45.5 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 

ยำบสำมหำง (C. winitii (Craib) Craib) มีการร่วงหล่นของใบ การติดดอกและออกผลที่
ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 87.65 - 90.25 มากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 61.1 และมี
ระดับนัยส าคัญที ่0.000 

สำรภีป่ำ (A. fragrans Wall.) ช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าระดับความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อ
การร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มากท่ีสุด และจะ
ติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ลดลงมาที่ร้อยละ 90.26 - 92.86 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 47.0 
และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.023 

สนสองใบ (P. merkusii Jungh. & de Vriese) ช่วงที่ท าการศึกษาไม่พบว่าระดับ
ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ มีโอกาสติดดอกทีร่ะดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90.26 - 
95.47 มากที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์
ร้อยละ 33.6 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
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สองสลึง (L. duperreanum Pierre) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อย
ละ 87.65 - 90.25 มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มากที่สุด และจะ
ติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90.26 - 95.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 61.7 และมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.011 

ส้ำนใหญ่ (D. obovate (Blume) Hoogland) มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์
ร้อยละ 90.26 - 92.86 มากที่สุด ใบร่วง และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นเป็นร้อยละ 92.87 - 
95.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 38.7 และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

หว้ำขี้กวำง (P. umbellate (Wight) Bridson) มีการร่วงหล่นของใบที่ระดับความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 92.87 - 95.47 มีโอกาสติดดอกที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 87.65 - 92.86 มาก
ที่สุด และจะติดผลเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90.26 - 95.47 โดยมีระดับความสัมพันธ์ร้อยละ 42.6 
และมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 

ตำรำงท่ี 6 ชนิดพรรณไม้ที่ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชีพลักษณ์ 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

ควำมชื้นสัมพัทธ์ทีม่ีผลต่อชีพลักษณ ์
(ร้อยละ) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 

Quercus sp. ก่อตับปูน 39.5 87.65-90.25 92.87 - 95.47 92.87 - 95.47 
L. polystachyus (Wall. ex A. 
DC.) Rehder 

ก่อนก 36.9 87.65-90.25 87.65 - 90.25 90.26 - 92.86 

W. trichostemon Miq กัดลิ้น 57.2 - 87.65 - 95.47 90.26 - 92.86 
W. tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง 41.4 92.87-95.47 92.87 - 95.47 90.26 - 92.86 
G. sootepensis Hutch. ค ามอกหลวง 36.6 92.87-95.47 90.26 - 92.86 90.26 - 92.86 
C. stellatum (Pierre) W. W. Sm. ตาฉี่เคย 52.9 - 87.65 - 90.25 92.87 - 95.47 
O. integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว 42.5 92.87-95.47 92.87 - 95.47 92.87 - 95.47 
D. oliveri Gamble ex Prain ชิงชัน 34.8 92.87-95.47 - - 
X. xylocarpa (Roxb.) W. Theob. 
var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. 
Nielsen 

แดง 52 92.87-95.47 92.87 - 95.47 87.65 - 90.25 

S. obtuse Wall. ex Blume เต็ง 35.9 92.87-95.47 87.65 - 90.25 82.43 - 85.03 
C. robustus Kurz เปล้าเลือด 40 87.65-90.25 92.87 - 95.47 92.87 - 95.47 
D. parviflorum (Lam.) A. J. 
Scott subsp. parviflorum 

พลองขี้ควาย 45.5 87.65-90.25 90.26 - 92.86 87.65 - 90.25 

S. roxburghii G. Don พะยอม 38.8 92.87-95.47 92.87 - 95.47 92.87 - 95.47 
C. subulatum Guillaumin มะกอกเกลือ้น 22.5 92.87-95.47 - - 
C. winitii (Craib) Craib ยาบสามหาง 61.1 92.87-95.47 87.65 - 90.25 87.65 - 90.25 
G. usitata (Wall.) รักป่า 36.8 92.87-95.47 92.87 - 95.47 90.26 - 92.86 
S. siamensis Miq. รัง 36.2 92.87-95.47 92.87 - 95.47 87.65 - 90.25 
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ตำรำงท่ี 6  (ต่อ) 

ชื่อวิทยำศำสตร ์ ชนิดพรรณไม ้
ควำมสัมพันธ์ 

(ร้อยละ) 

ควำมชื้นสัมพัทธ์ทีม่ีผลต่อชีพลักษณ ์
(ร้อยละ) 

กำรร่วงของใบ กำรออกดอก กำรติดผล 

P. merkusii Jungh. & de Vriese สนสองใบ 33.6 87.65-90.25 90.26 - 95.47 92.87 - 95.47 
L. duperreanum Pierre สองสลึง 61.7 - 92.87 - 95.47 90.26 - 95.47 
D. obovate (Blume) Hoogland ส้านใหญ่ 38.7 92.87-95.47 90.26 - 92.86 92.87 - 95.47 
A. fragrans Wall. สารภีป่า 47 92.87-95.47 92.87 - 95.47 90.26 - 92.86 
P. umbellate (Wight) Bridson หว้าขีก้วาง 42.6 - 87.65 - 92.86 90.26 - 95.47 
Syzygium sp. หว้าเขา 41.4 - - - 
S. racemose Roxb เหมือดโลด 31.9 92.87-95.47 92.87 - 95.47 87.65 - 90.25 

จากตารางที่ 6 ท าให้ทราบว่า ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออก
ดอกและติดผลของพรรณไม้มากที่สุดคือ ช่วงที่ระดับความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 92.87 – 
95.47 และพรรณไม้ที่ มีความสัมพันธ์กับ ระดับความชื้นสัมพัทธ์มากที่ สุดคือ สองสลึง (L. 
duperreanum Pierre) รอ งล งม าคื อ  ย าบ ส ามห าง (C. winitii (Craib) Craib) กั ด ลิ้ น  (W. 
trichostemon Miq) ตาฉี่ เคย  (C. stellatum (Pierre) W. W. Sm.) และแดง (X. xylocarpa 
(Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 26 
และภาพท่ี 27 

 

ภำพที่ 26  ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่มีผลต่อการร่วงหล่นของใบ การออกดอก และการติดผลของ
พรรณไม้ 
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ภำพที่ 27  ระดับความสัมพันธ์ระหว่างชีพลักษณ์ของพรรณไม้กับความชื้นสัมพัทธ์ 

7.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชีพลักษณ์และลักษณะภูมิอำกำศของไม้ยืนต้น 

 จากผลการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีผลต่อชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น ตามการจัด
ระดับความสัมพันธ์ของ สุมนทิพย์ (2556) สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตำรำงท่ี 7  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศและชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นบางชนิด 

ล ำดับที ่ ชนิด 
ภูมิอำกำศ 

ปริมำณ
น้ ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ควำมชื้น
สัมพัทธ ์

1 กระบก (I. malayana) - ++ ++ - - 
2 ก่อตลับ (Q. rex) ++ ++ ++ ++ - 
3 ก่อตับปูน (Quercus sp.) ++ ++ ++ ++ ++ 
4 ก่อนก (L. polystachyus) - ++ ++ - ++ 
5 ก่อแพะ (Q. kerrii) ++ ++ ++ - - 
6 กัดลิ้น (W. trichostemon) - - +++ +++ +++ 
7 ก้าว (T. burmanica) ++ ++ ++ ++ - 
8 ก ายาน (Styrax sp.) ++ ++ ++ ++ - 
9 เก็ดด า (D. cultrate) - ++ - ++ - 
10 ข้าวสารปา่ (P. ndica) - +++ ++ +++ - 
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ตำรำงท่ี 7  (ต่อ) 

ล ำดับที ่ ชนิด 
ภูมิอำกำศ 

ปริมำณ
น้ ำฝน 

อุณหภูมิ
สูงสุด 

อุณหภูมิ
ต่ ำสุด 

อุณหภูมิ
เฉลี่ย 

ควำมชื้น
สัมพัทธ ์

11 แข้งกวาง (W. tinctoria) - +++ - +++ ++ 
12 ค ามอกหลวง (G. sootepensis) ++ - ++ ++ ++ 
13 ตาฉี่เคย (C. stellatum) +++ - +++ +++ ++ 
14 ช้างน้าว (O. integerrima) - +++ ++ ++ ++ 
15 ชิงชัน (D. oliveri) ++ - ++ ++ ++ 
16 แดง (X. xylocarpa) - +++ - ++ ++ 
17 ตะแบกเลือด (T. mucronata) ++ - - ++ - 
18 ตับเต่าต้น (D. ehretioides) - ++ - ++ - 
19 เต็ง (S. obtuse) - ++ ++ ++ ++ 
20 ประดู่ป่า (P. macrocarpus) ++ ++ ++ ++ - 
21 เปล้าเลือด (C. robustus) ++ - ++ ++ ++ 
22 พลองขี้ควาย (D. parviflorum) ++ - +++ ++ ++ 
23 พลับพลา (M. tomentosa) - +++ - - - 
24 พะยอม (S. roxburghii) - +++ ++ ++ ++ 
25 มะกอกเกลือ้น (C. subulatum) + ++ + - + 
26 มะพอก (P. anamense) ++ ++ ++ - - 
27 มะม่วงหัวแมงวัน (B. reticulate) ++ ++ ++ ++ - 
28 มะหาด (A. laccucha) - - ++ - - 
29 เม่าขน (Antidesma sp.) +++ +++ ++++ - - 
30 ยางเหียง (D. obtusifolius) ++ ++ ++ ++ - 
31 ยาบสามหาง (C. winitii (Craib) 

Craib) (C. winitii) 
++++ - ++ ++ +++ 

32 รักป่า (G. usitata) ++ +++ +++ +++ ++ 
33 รัง (S. siamensis) ++ +++ ++ ++ ++ 
34 สนสองใบ (P. merkusii) ++ ++ ++ ++ ++ 
35 สวองตีนเป็ด (V. limonifolia) - +++ +++ - - 
36 สองสลึง (L. duperreanum) +++ +++ ++ +++ +++ 
37 ส้านใหญ่ (D. obovate) - +++ ++ ++ ++ 
38 สารภีป่า (A. fragrans) ++ +++ ++ +++ ++ 
39 หว้าขีก้วาง (P. umbellate) - +++ ++ ++ ++ 
40 หว้าเขา (Syzygium sp.) - ++ - ++ ++ 
41 เหมือดโลด (S. racemose) ++ ++ ++ ++ ++ 
42 เหมือดหอม (Symplocos sp.) +++ +++ +++ - - 

หมำยเหตุ          - ไม่สัมพันธ์กัน 
         + มีความสัมพันธ์กันบ้าง (1 – 25 %) 
       ++ มีความสัมพันธ์ปานกลาง (26 – 55 %) 
     +++ มีความสัมพันธ์กันสูง (56 – 75 %) 
   ++++ มีความสัมพันธ์กันสูงมาก (76 – 99 %) 
 +++++ มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์แบบ (100 %) 
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 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าพรรณไม้ส่วนใหญ่มีชีพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศใน
ระดับที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัย
เพียงบางประการเท่านั้น เช่น พลับพลา (M. tomentosa) มะหาด (A. laccucha) ซึ่งบางชนิดขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้น
สัมพัทธ์ เช่น ก่อตับปูน (Quercus sp.) รักป่า (G. usitata) รัง (S. siamensis) สนสองใบ (P. 
merkusii) สองสลึง (L. duperreanum) สารภีป่า (A. fragrans) และเหมือดโลด (S. racemose) 
เป็นต้น 
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สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า พรรณไม้ส่วนใหญ่มีชีพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศใน
ระดับท่ีแตกต่างกันออกไป โดยบางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิอากาศท้ังปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ บางชนิดขึ้นอยู่กับปัจจัยเพียงบางประการเท่านั้น 
ซึ่งท าให้ เห็นว่าหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็จะส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพรรณไม้เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบต่อพันธุ์หรือการด ารงชีวิต ซึ่งพรรณ
ไม้บางชนิดจะต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง หากพรรณไม้
เหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ก็จะส่งผลให้แห้งตายลงไป
ในที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างป่าในอนาคตที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หากพรรณไม้บาง
ชนิดเป็นอาหารของสัตว์ป่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการหากินของสัตว์ป่าอีกด้วย  

 ส่วนพรรณไม้บางชนิด เช่น พลับพลา (M. tomentosa) และ มะหาด (A. laccucha) ที่
ปัจจัยภูมิอากาศมีผลต่อชีพลักษณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ อุณหภูมิสูงสุด และ อุณหภูมิต่ าสุด 
ตามล าดับ ซี่งการที่ปัจจัยภูมิอากาศมีผลต่อชีพลักษณ์เป็นส่วนน้อยนั้นจะส่งผลให้พรรณไม้สองชนิดนี้
กลายเป็นชนิดที่สามารถเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ในหลายระบบนิเวศ แต่ชนิดไม้เหล่านี้อาจมีปัจจัย
อ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปริมาณธาตุอาหารในดิน ความเข้มแสง และปัจจัยควบคุมภายในของ
ชนิดพรรณไม้นั้นๆ เป็นต้น พรรณไม้บางชนิดที่ชีพลักษณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิอากาศทั้งปริมาณ
น้ าฝน อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นสัมพัทธ์ เช่น สนสองใบ (P. 
merkusii) ซึ่งปัจจัยทางด้านภูมิอากาศนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
การที่สนสองใบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตยตายลงไปนั้นก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ หากอนาคตต้นสนสองใบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ตายหมดและไม่มีการสืบต่อพันธุ์จะท าให้       
ระบบนิเวศของป่าเต็งรังที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าครอบครองพ้ืนที่บริเวณนี้แทน ดังนั้นทางอุทยาน
แห่งชาติ พุเตยควรที่จะหาวิธีการในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งชนิดพรรณไม้นี้และชนิดอ่ืนๆ ที่มี
ความส าคัญเพ่ือไม่ให้สูญหายไปจากพ้ืนที่ 
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